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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016 gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e 

Lartë, i gjyqtares {...}, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin 

e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016 gjatë ushtrimit 

të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, i gjyqtares {...}, relatore znj. 

Brunilda Kadi. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 14 shtator. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Jeni vënë në dijeni me rendin e ditës, i cili përmban 24 çështje, për të cilat 

kërkohet vendimmarrja juaj. 

Nëse nuk keni diskutime mbi rendin e ditës, kalojmë në çështjen e parë, e cila ka 

të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, me qëllim gradimi, për 

periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, ku relatore është zonjë Kadi.  

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Vlerësimi etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të 

gjyqtares {...}, për vitin 2013 – 2016 është bërë për vlerësimin e ushtrimit të detyrës së 
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saj me cilësinë e ndihmësmagjistrates në Gjykatën e Lartë, sipas rregullores së 

Metodologjisë së miratuar nga Këshilli me vendimet përkatëse.  

Duke qenë se anëtarët janë njohur hershëm me projektraportin e vlerësimit dhe 

me kundërshtimet dhe provat që ka sjellë gjyqtarja brenda afateve ligjore, unë po ndalem 

shkurtimisht në konkluzionet e projektraportit të vlerësimit dhe pastaj, mbi bazën e 

kundërshtimeve dhe provave që ka sjellë gjyqtarja do them edhe qëndrimin tim në lidhje 

me to. 

Në lidhje me grup–kriterin e parë “Aftësitë profesionale të ndihmësmagjistratit”, 

për “Njohuritë ligjore”, nëntreguesi “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, pas analizës së burimeve të vlerësimit, nga 

ana ime si relatore është propozuar që gjyqtarja, gjatë ushtrimit të kësaj detyre, për këtë 

periudhë, të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në çështjet ligjore materiale dhe 

procedurale për të cilat i kërkohet përgatitja e analizës apo opinionit ligjor” është 

propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Në lidhje me “Arsyetimin ligjor”, treguesi “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e dokumentit ligjor”, propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, 

duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të dokumentit 

ligjor” është propozuar të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 10 

pikë. 

Treguesi i fundit që është “Cilësia e analizës dhe argumentit logjik” është 

propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Në total, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikët 90. 

Në lidhje me “Aftësitë organizative”, “Aftësia për të përballuar ngarkesën në 

punë”, treguesi sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore, sipas 

burimeve dhe statistikave që janë burim vlerësimi për këtë tregues, propozohet që të 

vlerësohet nga niveli minimal që është 5 pikë dhe ai maksimal 15, është propozuar të 

vlerësohet në standard me 10 pikë. 
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Për treguesin “Rendimenti i përfundimit të dokumenteve ligjore për çështjet 

gjyqësore”, nga 5 nivele që ka sipas Metodologjisë, është propozuar të vlerësohet në 

nivelin 6 pikë, nga 3 që është minimumi dhe 15 që është maksimumi.  

Në treguesin “Aftësia për të përfunduar në kohë çështjet e ngarkuara”, nëntreguesi 

“Respektimi i standardeve minimale kohore”, është propozuar të vlerësohet maksimalisht 

15 pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje për të përgatitur relatim”, është 

propozuar të vlerësohet maksimalisht me 20 pikë. 

Në lidhje me grupkriterin tjetër “Metodologjia e punës”, treguesi “Aftësia për të 

evidentuar dhe kryer veprimet e nevojshme dhe shmangien e veprimeve joproduktive në 

funksion të organizimit të procesit gjyqësor” është propozuar të vlerësohet nivelin 

“shumë i lartë”, me 15 pikë. 

Për treguesin “Aftësia për të evidentuar brenda çështjeve të caktuara për relatim 

ato që kërkojnë vëmendje të posaçme dhe që duhet të trajtohen me përparësi për shkak të 

kërkesave procedurale”, është propozuar të vlerësohet maksimalisht në nivelin “shumë i 

lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

 Treguesi i fundit “Rregullshmëria, saktësia dhe plotësia e dosjes gjyqësore” është 

propozuar të vlerësohet maksimalisht me 10 pikë. 

Në total “Aftësitë organizative të ndihmësmagjistratit” është propozuar të 

vlerësohet në nivelin "Shumë mirë", me 86 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, për të 

gjithë nëntreguesit është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin maksimal me 100 

pikë.  

Grupkriteri i fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, i cili përbëhet 

nga nëntreguesit e mëposhtëm: “Aftësia e komunikimit”, treguesi “Komunikimi i qartë 

dhe transparent”, propozohet të vlerësohet maksimalisht me 25 pikë. 

“Respektimi i konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të dhënave personale”, të 

vlerësohet “shumë e lartë”, me 15 pikë. 
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“Aftësia për të bashkëpunuar”, treguesi “Gatishmëria dhe shkalla e komunikimit 

dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës 

profesionale”, është propozuar të vlerësohet “shumë e lartë”, me 10 pikë. 

Po kështu edhe treguesi “Gatishmëria dhe kontributi për të kryer detyra të tjera që 

i ngarkohen nga organet drejtuese të gjykatës” të vlerësohet maksimalisht me 5 pikë. 

“Aftësia për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevoje” 

është propozuar të vlerësohet maksimalisht me 10 pikë. 

Grupkriteri “Gatishmëria e ndihmësmagjistratit për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera”, treguesi “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të "Shumë 

mirë" dhe në trajnime të tjera profesionale”, është propozuar të vlerësohet maksimalisht 

me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e ndihmësmagjistratit për trajnimin e gjyqtarëve”, nuk ka të 

dhëna dhe sipas Metodologjisë, vlerësohet me 3 pikë. 

“Pjesëmarrja në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

gjyqësor”, përsëri nuk ka të dhëna dhe magjistratja propozohet të vlerësohet me pikët 

minimale, 3 pikë. 

“Publikimet ligjore”, që është treguesi i fundit, duke qenë se nuk ka të dhëna, 

pikëzohet me 0 pikë. 

Në total, ky tregues, propozohet të vlerësohet "Shkëlqyeshëm" me 91 pikë. 

Në total vlerësimi, sipas këtij projektpropozimi ka ardhur për vlerësimin e 

përgjithshëm "Shumë mirë" me 367 pikë. 

Ndërkohë, pasi u njoha me kundërshtimet dhe provat që ka paraqitur gjyqtarja, 

unë si relatore kam këtë qëndrim. Në lidhje me kundërshtimet e gjyqtares për treguesin 

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” e cila është propozuar sipas 

projektraportit në nivelin “mbi mesatar”, gjyqtarja pretendon të vlerësohet “shumë e 

lartë”, unë nuk kam propozim të ri. I qëndroj asaj që kam sjellë.  

Po kështu edhe për treguesin “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, që 

është propozuar një nivel më poshtë se maksimalja. Gjyqtarja pretendon maksimalen. 

Unë si relatore nuk kam propozim tjetër përveç asaj që kam sjellë. 
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Në lidhje me “Aftësitë organizative”, gjyqtarja ka kundërshtuar dy tregues: 

“Treguesi sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore”. Siç edhe 

jeni në dijeni, ky vlerësim, sipas Metodologjisë, bazohet në të dhënat, burimet e 

vlerësimit që vijnë nga dosja e organeve të rivlerësimit dhe statistikat merren të mirëqena 

siç kanë ardhur, të përgatitura gjatë këtij procesi. Ato të dhëna që kanë dalë, janë mbi 

bazën e këtyre statistikave, për aq kohë sa nuk ka të tjera derisa vijnë dhe kundërshtohen 

nga gjyqtari. 

Sipas këtyre të dhënave, gjyqtarja në fakt, edhe pse sipas statistikave duhej të 

vlerësohesh me 5 pikë, pasi nga 20 çështje në muaj që duhet të trajtonte, që sipas 

statistikave rezulton 13, dhe në një përllogaritje matematikore do t’i përkiste 5 pikë. Nga 

interpretimi që është bërë (që e gjeni në raportin e vlerësimit), është propozuar të 

vlerësohet një nivel më lart, në 10 pikë. Ajo pretendon që duhet të vlerësohet 

maksimalisht me 15 pikë, duke sjellë argumente dhe statistika të tjera që na janë sjellë 

nga ajo vetë, nëpërmjet Gjykatës së Lartë dhe nga vetë Gjykata e Lartë. 

Gjyqtarja pretendon se për 22 muaj që asaj duhet t’i llogaritet koha që ka ushtruar 

këtë detyrë, duhet të kishte bërë 420 çështje/relatime, ndërkohë, sipas saj, në 

kundërshtime thuhet që në fakt janë hedhur në short 520. Ndërkohë, referuar të dhënave 

që janë burim vlerësimi, gjyqtarja ka qenë 23 muaj dhe duhet të kishte 460 çështje, nga 

20 në muaj sipas rregullores që ka qenë në fuqi në Gjykatën e Lartë në atë kohë dhe 

ndërkohë, sipas statistikave nuk rezulton numri 520 siç pretendon gjyqtarja në 

kundërshtime, por është 413, e cila përsëri, matematikisht nuk shkon as në standard sepse 

i bie diku tek 18 çështje në muaj. Pra afër standardit që është pikërisht vlerësimi 10 pikë 

që i është bërë në projektraport vlerësimi, dhe në këto kushte, nga ana ime si relatore, 

përsëri për këtë tregues nuk kam propozim tjetër. 

U ndala këtu për ta shpjeguar gjithë këtë pjesë, për ta pasur edhe më të qartë për 

anëtarët se si është situata e statistikave. 

Në lidhje me treguesin tjetër që është “Rendimenti i përfundimit të dokumenteve 

ligjore për çështjet gjyqësore”, nisur nga të dhënat që kemi pasur në dispozicion, sipas 

Metodologjisë rezultonte që gjyqtarja duhet të ishte pikëzuar me 6 pikë. Ndërkohë nga 

rillogaritja sipas statistikave të sjella prej saj nëpërmjet Gjykatës së Lartë, del që ky 
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rendiment është diku tek 90.1%, por duke interpretuar sipas Metodologjisë ato faktorë që 

janë marrë parasysh edhe tek magjistratët e tjerë (në funksionin e gjyqtarit apo të 

ndihmësmagjistratit), nga ana ime si relatore propozohet që të mos shtohen 3 pikë nga 

llogaritja matematikore, por 6 pikë dhe duke kaluar vlerësimi nga 6 pikë në 12 pikë. Dhe, 

që në total sipas propozimit tim si relatore, “Aftësitë organizative”, nga 86 pikë në total, 

shkon në 92 dhe niveli i vlerësimit nga "Shumë mirë" shkon në "Shkëlqyeshëm" dhe kjo 

pastaj reflektohet edhe tek vlerësimi në total, duke qenë se sipas këtij vlerësimi, në total 

për të katër treguesit gjyqtarja vlerësohet "Shkëlqyeshëm", me pikë 373, nga 367 që ishte 

në projektvlerësim. Pra për të qenë e qartë, ndryshe nga ajo që është sjellë në 

projektraportin e vlerësimit, unë thjesht propozoj shtimin e 6 pikëve tek treguesi 

“Rendimenti i përfundimit të dokumenteve ligjore” tek “Aftësitë organizative” dhe niveli 

i vlerësimit kalon në total "Shkëlqyeshëm". 

Kaq ishte relatimi nga ana ime. Në qoftë se ka pyetje, diskutime, jam në 

dispozicion. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi!  

Kemi ndonjë diskutim, ndonjë propozim nga kolegët? 

 

Maksim Qoku: Po, kam unë Kryetare! 

Atëherë, në lidhje me kriterin e parë “Aftësitë profesionale”, nënndarja Ab 

“Aftësitë për të interpretuar ligjin...” propozoj nga 20 pikë, në 25 pikë. 

Gjithashtu, po në këtë kriter, nënndarja B “Arsyetimi ligjor”, “Cilësia e 

analizës...” kërkoj vlerësim maksimal nga 20 në 25 pikë. 

Propozimi i tretë vjen tek kriteri i dytë “Aftësitë organizative”, tek nënndarja A “Aftësia 

për të përballuar ngarkesën në punë”, “Treguesi sasior...”, nga 10 në 15 pikë.  

Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim, unë do filloja tek propozimet e 

Maksit dhe të relatores. 
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Kriteri i parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale të ndihmësmagjistratit”, 

propozimi i Maksit lidhur me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

është që të shtohen 5 pikë nga propozimi i relatores, që do të thotë nga 20 pikë në 25 

pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(9 anëtarë kundër dhe 2 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Propozimi i dytë i bërë nga zoti Qoku ka të bëjë me “Cilësinë 

e analizës dhe argumentit logjik”, propozimi nga 20 pikë i ardhur nga relatorja në 25 

pikë. Pra t’i shtohen 5 pikë. Jeni dakord?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 
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Naureda Llagami: Kundër. 

(9 anëtarë kundër dhe 2 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Lidhur me këtë tregues, ngelet në fuqi propozimi i ardhur nga 

relatorja që është 90 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Apo jo Bruna? 

Brunilda Kadi: Po, por formalisht duhet ta hedhim në votim. 

Naureda Llagami: Po, do ta hedhim në votim, që ta miratojmë. Thjesht për 

saktësi. 90 pikë dhe niveli "Shkëlqyeshëm". E hedhim në votim. 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Kalojmë tek treguesi i dytë, që edhe këtu kemi 2 propozime. Propozimi i parë 

është nga Maksi, ku për “Treguesin sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore për 

çështjet gjyqësore”, nga 10 pikë, propozohet të bëhet 15 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 
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Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(9 anëtarë kundër dhe 2 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i ardhur nga vetë relatorja pasi 

reflektoi mbi kundërshtimet, që ka të bëjë me “Rendimenti i përfundimit të dokumenteve 

ligjore për çështjet gjyqësore”, ku nga 6 pikë propozohet t’i shtohen 6 pikë të tjera dhe 

kalon në 12 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Atëherë në total ky indikator “Aftësitë organizative të ndihmësmagjistratit” nga 

86 pikë bëhet 92 pikë dhe niveli i vlerësimit nga "Shumë mirë" shkon në 

"Shkëlqyeshëm". E hedhim në votim në tërësi? 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro, përveç dy rubrikave që isha kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Kalojmë tek indikatori tjetër që ka të bëjë me “Etikën dhe angazhimin ndaj 

vlerave profesionale”, relatori ka propozuar 100 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Jemi dakord? 

 Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Kalojmë tek treguesi i katërt që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale dhe 

angazhimi profesional”, propozimi i relatorit 91 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Në total pikëzimi për katër kriteret e vlerësimit është 373 dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi, të 

gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, gjatë ushtrimit të detyrës së 

ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  
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2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019, relatore Brikena Ukperaj. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së.  

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019, relatore Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019. 

Relatore është zonja Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

 Gjatë vitit 2019 zonja {...} ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec. Vlerësimi i përshpejtuar përmban të përshkruar të gjithë procedurën e 

ndjekur nga relatori. 

Në lidhje me procedurën dhe burimet e vlerësimit, dua të ndalem në kushtet kur 

nga ana e relatores së mëparshme nuk u përmend sepse burim vlerësimi në këtë vlerësim 

përbën edhe materiali referues që ka dërguar KPK–ja së bashku me vendimin e 

konfirmimit në detyrë të gjyqtares. Në vendimin e KPK–së, mbi bazën e të cilit fillonte 

edhe procedura e gradimit që ne sapo miratuam më parë nivelin e vlerësimit, ka një 

referim të një materiali që bën fjalë për cenim të etikës në punë të gjyqtares, material i cili 

i është referuar Këshillit, për ta marrë parasysh në vlerësimin e saj etik dhe profesional 

periodik. Ky material është bërë burim vlerësimi, dhe duke qenë se bëhej fjalë për një 
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çështje të vitit 2018, pra që nuk i përkiste periudhës 2013 – 2016, u vlerësua nga 

Komisioni që të trajtohej me përparësi në vlerësimin e mëpasshëm, duke marrë parasysh 

që periudha e vlerësimit 2013 – 2016 mund të kishte një shtrirje kohore të mëparshme, 

pra që nga janari 2006, por nuk mund të kishte shtrirje kohore pas vitit 2016. Për këtë 

arsye, doja ta citoja, që ky material sigurisht që është trajtuar nga Komisioni, por është 

trajtuar nga ana e relatorit në kuadër të këtij vlerësimi dhe për këtë material do të ndalem 

në vijimësi në analizën e aspektit përkatës.  

 Lidhur me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, në të gjithë treguesit që kanë të 

bëjnë me kriterin e parë (duke qenë se relacioni është i hollësishëm), gjyqtarja është 

vlerësuar në nivelin maksimal 25 pikë, duke u vlerësuar nga unë si relatore se ka aftësi 

shumë të mira në identifikimin e qartë, të saktë të fakteve të çështjes; identifikimit të 

normave konkrete procedurale ose materiale që gjejnë zbatim, citimin e tyre; 

interpretimin e ligjit mbi faktet dhe provat; qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë; 

strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit gjyqësor; si dhe ka një cilësi 

të lartë të analizës dhe të argumentimit logjik. Janë të përshkruara në projektraport të 

gjitha burimet e vlerësimit nga të cilat kanë rezultuar këto rezultate dhe për këtë arsye 

kam propozuar që për kriterin e parë, niveli i vlerësimit të gjyqtares të jetë 

"Shkëlqyeshëm" dhe pikët të jenë 100.  

 Për sa i përket kriterit të dytë që ka të bëjë me “Aftësitë organizative”, lidhur me 

“Respektimin e afateve ligjore”, në cilësinë e relatores jam ndalur së pari në analizën 

matematikore të të dhënave statistikore dhe më pas jam ndalur në analizën logjike të të 

dhënave statistikore. Analiza logjike e të dhënave statistikore është bazuar kryesisht në 

formularin e vetëvlerësimit të gjyqtarit si dhe nga të dhëna objektive që realisht mund të 

dilnin nga tabela statistikore. Nga 18.1% e totalit të çështjeve që ka rezultuar nga analiza 

matematikore si të gjykuara jashtë afatit ligjor, pas analizës logjike të këtyre të dhënave, 

ka rezultuar një përqindje më e ulët e këtyre çështjeve, ka rezultuar rreth 10.9% e 

çështjeve të shqyrtuara tej afatit ligjor. Dua të sqaroj në këtë rast që për sa i përket 

analizës ligjore të të dhënave statistikore, janë përjashtuar çështjet për të cilat objektivisht 

gjyqtarja ka pasur në pamundësi respektimin e afatit ligjor, siç mund të ishte data e 

caktimit të shortit, dërgimin e letërporosisë, pezullimet e gjykimeve. Ndërkohë që, 
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pretendimet e gjyqtares lidhur me ecurinë procedurale të çështjeve janë të tilla që janë 

marrë parasysh nga ana ime në momentin kur është bërë analiza logjike por nuk janë 

përjashtuar çështjet nga analiza matematikore.  

Duke pasur vetëm 10.9% të çështjeve të gjykuara tej afatit ligjor, pra duke 

tejkaluar vetëm me 0.9% përqindjen që përkon me nivelin maksimal të pikëzimit, në 

cilësinë e relatores kam propozuar që pikëzimi i gjyqtares për këtë kriter të jetë 15 pikë, 

sepse veç këtij tejkalimi ajo ka pasur një numër shumë të lartë të çështjeve me afat ligjor, 

pra nga 367 çështje të përfunduara, 138 çështje i ka pasur me afat ligjor ose rreth 38 % e 

numrit total të çështjeve. Tejkalimi i afatit ligjor në shumicën e çështjeve ka qenë vetëm 

me disa ditë, ndërkohë që ka përballuar një ngarkesë të lartë në punë, duke tejkaluar 

shumë normën e vendosur ose standardin minimal sasior të gjykimit, në kushtet kur ka 

përballuar edhe detyrën e kryetares së gjykatës, lidhur me menaxhimin e veprimtarisë 

gjyqësore. Për këtë arsye propozimi është 15 pikë për sa i përket respektimit të afateve 

ligjore. 

Për sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, edhe këtu është bërë 

një analizë logjike dhe matematikore e të dhënave statistikore, sigurisht që janë vlerësuar 

edhe pretendimet e gjyqtares në këtë analizë. Përfundimisht ka rezultuar se numri total i 

çështjeve të përfunduara jashtë standardit minimal kohor ka qenë rreth 28.4% (57 

çështje). Duke iu referuar të njëjtëve tregues dhe duke përjashtuar shkaqet që nuk janë 

përgjegjësi objektive të gjyqtares, duke marrë parasysh edhe ngarkesën në punë të 

gjyqtares, pra e ka kaluar standardin sasior me 126%, kam propozuar që vlerësimi nga 3 

pikë që ishte një vlerësim matematikor, të shkonte në një vlerësim logjik prej 5 pikësh, 

prandaj për këtë arsye kam propozuar vlerësimin maksimal edhe për këtë tregues. 

Për sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” edhe në këtë rast 

është propozuar pikëzimi maksimal sepse koha mesatare që i është dedikuar çdo çështjeje 

është konsideruar më e shkurtër ose e barabartë me standardin minimal kohor për të 

gjitha kategoritë e çështjeve.  

 Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, në fakt sipas një analize 

matematikore, por edhe logjike, nga analiza matematikore ka rezultuar që rendimenti 

duhet të pikëzohej me 2 pikë pasi rendimenti ka qenë 78.4%. Ndërkohë që duke marrë 
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parasysh ngarkesën e gjyqtares si dhe pretendimet që ajo ka ngritur në formularin e 

vetëvlerësimit, kam propozuar që të ngrihet me dy nivele vlerësimi nga 2 pikë të shkojë 

në 6 pikë. 

Lidhur me këtë kriter dua të ndalem sepse ky është kriteri për të cilën gjyqtarja ka 

paraqitur edhe kundërshtimet e saj. Në fakt, kundërshtimet e gjyqtares janë përsëritje e 

pretendimeve të saj në formularin e rivlerësimit, të cilat nga unë si relatore janë marrë në 

shqyrtim. Dua të ndalem për faktin që, pezullimet e gjykimeve për të cilat ajo pretendon 

si çështje që duhet të hiqen nga numri i çështjeve të caktuara të vitit kalendarik (sepse 

janë çështje që nuk është kryer asnjë veprim procedural) nuk merren parasysh në 

llogaritjen e rendimentit, sepse gjykimet e pezulluara janë të viteve 2015, 2016, 2017, pra 

nuk janë çështje që asaj i janë caktuar në vitin 2019. 

Ndërkohë, pretendimet e tjera lidhur me ngarkesën apo veprimtaritë jashtë 

funksionit të gjyqtares të cilat sipas saj e kanë kushtëzuar disi në trajtimin e çështjeve, 

janë pretendime që jo vetëm janë deklarative por janë pretendime që nuk mund të merren 

parasysh sepse gjyqtari detyrë primare të tij ka ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore dhe 

veprimtaritë jashtë funksionit apo pjesëmarrjet nëpër trajnime sigurisht që duhet t’i 

ushtrojnë në përmbushje të detyrimit ligjor, por pa cenuar afatet dhe procedurat 

gjyqësore.  

Për këtë arsye vlerësoj që edhe në analizë logjike edhe nga pretendimet e 

gjyqtares që janë marrë parasysh, vlerësimi përfundimtar për rendimentin duhet të jetë 6 

pikë dhe në cilësinë e relatores nuk kam propozim për rritje të rendimentit apo rritje të 

pikëzimit sepse diferenca është shumë e madhe, për të shkuar në një pikëzim maksimal 

në rastin konkret. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit” është vlerësuar 

maksimalisht me 15 pikë sepse rezulton që t’i ketë kushtuar kujdes maksimal arsyetimit 

në një kohë sa më të shpejtë të vendimeve gjyqësore.  

Për sa i përket “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh”, 

bazuar në burimet e vlerësimit dhe referuar shkallës së kujdesit të treguar nga gjyqtarja në 

shmangien e seancave joproduktive, unë kam vlerësuar se ajo duhet të vlerësohet me 9 

pikë, pasi numri mesatar i seancave gjyqësore ka qenë më i lartë se tre për shumicën, pra 
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për 5 nga 6 kategoritë e çështjeve të analizuara. Edhe për këtë tregues, gjyqtarja ka 

paraqitur kundërshtime, duke parashtruar të njëjtat gjëra si edhe në raportin e vlerësimit, 

duke pretenduar se ajo ka kryer me kohë të gjitha veprimet e nevojshme procedurale, por 

shtyrja e seancave gjyqësore ka ardhur jo për shkak të përgjegjësisë së gjyqtares. Në fakt, 

nga ajo që pasqyrohet edhe në projektraport vlerësimi, rezulton që shumica e seancave 

gjyqësore të shtyra, që janë të konsiderueshme, për çështjet që janë analizuar, sepse 

pavarësisht se ne kemi të dhëna statistikore për numrin mesatar të seancave për çdo 

kategori çështjesh, efektivisht mund ta shohim numrin e seancave vetëm në çështjet e 

analizuara, për të parë tendencën e punës së gjyqtares. 

Për çështjet e analizuara rezulton se ka një sërë seancash të shtyra për 

pjesëmarrjen në trajnime apo në veprimtari tjera jashtë funksionit. Në këto kushte, në 

cilësinë e relatores kam vlerësuar që gjyqtarja duhet të kishte treguar një kujdes maksimal 

dhe më të mirë për sa i përket menaxhimit dhe caktimit të seancave gjyqësore në kushtet 

kur vihet paraprakisht në dijeni për trajnimet që asaj i dërgohen. Për këtë arsye, duke 

marrë parasysh që ka edhe një numër të lartë të seancave gjyqësore, sidomos në çështjet 

civile me palë kundërshtare, ku pas ndryshimeve të K.Pr.Civile në fakt janë të 

disiplinuara veprimet e gjyqtarit që duhet të kryhen në veprimet përgatitore në seancë 

përgatitore dhe nuk legjitimohen 7 apo 8 seanca në seancë gjyqësore, kam propozuar 

vlerësimin me 9 pikë dhe kam vlerësuar që edhe me kundërshtimet që ka bërë gjyqtarja 

pasi është njohur me këtë raport, ky pikëzim nuk mund të ndryshojë. 

Për sa i përket  “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin 

e procesit gjyqësor”, është “shumë e lartë”, është propozuar 20 pikë. 

Po kështu është propozuar i njëjti vlerësim edhe për sa i përket rregullshmërisë 

dhe saktësisë së dokumentacionit të dosjes. 

Përfundimisht për kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtares”, propozimi im si 

relatore është niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", pikët 90. 

Për sa i përket kriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

treguesi i “Etikës në punë”, këtu dua të ndalem më në hollësi sepse kemi një detyrim nga 

ligji në trajtimin me përparësi të referimeve që na vijnë nga KPK–ja, lidhur me çështjet e 
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etikës, të tilla që nuk përbëjnë shkelje disiplinore, por janë të tilla që duhet të merren 

parasysh në vlerësimin periodik të gjyqtarit. 

Në projektraport shpjegohet në mënyrë analitike gjithçka që KPK–ja ka 

konstatuar. Nga ana tjetër, në cilësinë e relatores dhe nga ana e nëpunësit përgjegjës për 

vlerësimin, shpjegohet edhe në projektraportin analitik, janë administruar të gjitha CD–të 

e seancave gjyqësore të çështjes konkrete që është referuar nga KPK–ja. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konstatuar, bazuar në dokumentacion se:  

Nga analizimi i audio seancës së datës 12.06.2018, Komisioni argumenton mbas 

analizimit të regjistrimit të seancës, se thëniet dhe veprimet e subjektit të rivlerësimit në 

seancë gjyqësore nuk përputhen me etikën e gjyqtarit dhe parashikimet e ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.  Këto 

dispozita përcaktojnë se gjyqtari në një proces është i detyruar që të veprojë si një ‘quria 

super partes’, dhe nuk duhet të zbresë nivelin e komunikimit në debat personal me asnjë 

nga të pranishmit. Gjyqtari drejton procesin me vendime, urdhra dhe udhëzime, 

nëpërmjet të cilave siguron solemnitet dhe rend e qetësi në sallë, ku të gjithë duhet të jenë 

të bindurit e saj. Për sa u konstatua në lidhje me komunikimin e subjektit të rivlerësimit 

nuk rezultuan të dhëna/prova që të provonin se veprimet e saj ishin të paramenduara, dhe 

nuk janë të mjaftueshme për t’i çmuar ato si sjellje të përgjithshme dhe të vazhdueshme 

të subjektit; për ta vlerësuar atë me mangësi profesionale dhe për ta indentifikuar si 

magjistrate që ka një praktikë punë të papajtueshme me pozicionin. 

Bazuar në këto konstatime Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka çmuar se sjellja 

dhe etika në këtë seancë gjyqësore përbën shkak për t’u marrë parasysh gjatë vlerësimit 

periodik të saj sipas dispozitave të ligjit për Statusin. 

Pas administrimit të CD–ve dhe pasi janë përshkruar në raportin e vlerësimit por 

edhe në raportin analitik të gjitha veprimet procedurale të kryera nga ana e gjyqtares, që 

në momentin kur është çelur ajo seancë gjyqësore, të gjitha komunikimet që ajo ka pasur 

me palët ndërgjyqëse, urdhrat e gjykatës të arsyetuara dhe jo, nga ana ime si relatore 

është vlerësuar se: 

Në rastin konkret, kanë qenë palët ndërgjyqëse në proces apo edhe pjesëmarrësit 

në sallën e gjykimit të cilët kanë treguar mosrespekt dhe mosbindje ndaj gjykatës, e në 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.09.2021 (Pika 2) 
 

 

21 

këtë kontekst kanë cenuar rendin, qetësinë dhe solemnitetin e gjykimit, si nga pala 

paditëse e cila ka hyrë në sallën e gjyqit disa minuta pasi ka hyrë trupi gjykues dhe ka 

filluar seanca gjyqësore, ashtu edhe nga debatet dhe tonet e ngritura të palës së paditur pa 

iu dhënë e drejta për të folur nga gjykata sikundër parashikojnë të gjitha rregullat 

procedurale në lidhje me zhvillimin e procesit gjyqësor. Në rastin konkret, palët dhe 

pjesëmarrësit në sallë kanë shkelur të gjitha detyrimet ligjore duke shfaqur një sjellje të 

papërshtatshme dhe etike kundrejt gjykatës.  

Duke u ndodhur para një situate të pamenaxhueshme, për shkak edhe të mungesës 

së punonjësve për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në sallë, ka ndodhur që në rastin konkret 

edhe vetë gjyqtarja të ketë reaguar, duke humbur kontrollin mbi palët gjatë gjykimit por 

në funksion kjo të menaxhimit të procesit gjyqësor. Duke qenë se palët nuk u janë bindur 

urdhrave të gjyqtares, të përsëritur disa herë, për të ruajtur qetësinë dhe debatuar pa leje, 

gjyqtarja u është drejtuar me shprehjet: “dil jashtë se flasim ndryshe bashkë pastaj”, apo 

palës së paditur me fjalët “boll mbajte fjalim, ulu se të ngrihet tensioni”. Shprehja “dil 

jashtë se flasim ndryshe bashkë pastaj” e përdorur nga gjyqtarja ndaj një personi i cili në 

fakt nuk rezultonte që të ishte palë në proces, në tërësinë e saj nuk përmban nota fyese, 

ironie apo sarkazme, dhe pa pasur si qëllim që ta legjitimojmë si një fjalë dhe shprehje 

me vetëpërmbajtje. Duket që shprehja e mësipërme është përdorur nga ana e gjyqtares në 

kontekstin e detyrimit të ushtrimit të autoritetit të largimit forcërisht nga punonjësit e 

gjykatës, pasi personi nuk largohej nga salla dhe refuzonte të dilte jashtë sallës së 

gjykimit. 

Nga ana tjetër rezulton se situata në vijim është tensionuar pasi pala e paditur nuk 

u është bindur përsëri urdhrave të gjykatës për të mos folur pa leje, urdhrit që të ulej, apo 

edhe urdhrit të gjykatës në fund për të dalë nga salla. Duke qenë se e paditura shpeshherë 

i drejtohej gjykatës se është e sëmurë dhe me tension, gjyqtarja i është drejtuar me fjalët 

që të ulej dhe qetësohej që të mos i ngrihej tensioni, një shprehje kjo, që në kontekstin e 

përdorur nuk përbën ironi apo sarkazmë. 

Në vlerësim tërësor të situatës së ndodhur në rastin konkret, rezulton se të gjithë 

aktorët pjesëmarrës në proces kanë treguar një sjellje jo të duhur dhe korrekte, ndaj 

gjyqtarit në radhë të parë, duke cenuar autoritetin dhe pushtetin e tij. Nga ana tjetër, edhe 
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vetë gjyqtarja nuk rezulton që ta ketë menaxhuar mirë dhe me vetëpërmbajtjen e 

nevojshme procesin, pavarësisht shkakut dhe rrethanave objektivisht të pamundura nga 

ana e saj. 

Kjo sjellje e gjyqtares, e diktuar nga sjellja e palëve dhe situata e tensionuar e 

shkaktuar nga palët dhe të pranishmit në sallën e gjykimit, pavarësisht se rezulton të ketë 

tejkaluar standardet e sjelljes së kujdesshme dhe me vetëpërmbajte, duke mos zgjedhur 

çdo herë fjalët apo tonin e përshtatshëm në komunikimin në sallën e gjykimit, rezulton të 

jetë një sjellje e cila nuk mund të vlerësohet se cenon standardet e etikës në punë për 

arsyet si më poshtë: 

Së pari reagimi i gjyqtares dhe fjalët e përdorura prej saj në komunikimin me 

palët kanë ardhur pas paralajmërimit të përsëritur prej saj për respektimin e solemnitetit 

dhe rregullave të zhvillimit të seancës gjyqësore; 

Së dyti, në fjalët e përdorura dhe tonin e zërit në artikulimin e tyre nuk vërehen 

elemente që mund të kenë cenuar dinjitetin apo integritetin e palëve apo personave të 

pranishëm në sallën e gjykimit; 

Së treti, kjo ngjarje është një situatë e izoluar, e cila ka ndodhur në një kontekst ku  

palët dhe personat prezent në sallë janë përfshirë në një situatë tensioni, komunikimi të 

papërshtatshëm dhe reagimi jo korrekt, duke vendosur gjyqtaren përballë një situate të 

vështirë për tu menaxhuar, me gjithë përpjekjet e saj për të reaguar në mënyrë 

permanente me qëllim orientimin e palëve për të respektuar solemnitetin e gjykimit; 

Së katërti, reagimi i gjyqtares dhe shprehjet e përdorura prej saj përbëjnë reagim 

në një situatë të tensionuar dhe pa pasur mundësi për reflektim paraprak, duke 

konsideruar edhe faktin që gjyqtari, pavarësisht detyrimit për të ruajtur në çdo rast 

ekuilibrin dhe gjakftohtësinë në sjelljen e tij, është qenie njerëzore dhe nuk mund të mos 

ndikohet emocionalisht dhe për pasojë edhe në sjellje, në situata tejet të tensionuara, të 

cilat bëjnë të vështirë ose të pamundur shmangien e reagimit të tij; 

Së pesti, përveç dy momenteve të reagimit të gjyqtares të cilat, nga fjalët e 

përdorura, mund të vlerësohen si jo tejet të kujdesshme, në tërësi gjatë zhvillimit të 

seancave në të cilat ka ndodhur ngjarja, sjellja e gjyqtares ndaj palëve dhe pjesëmarrësve 

në proces ka qenë dinjitoze, solemne dhe e ekuilibruar, duke treguar respekt dhe 
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vëmendje si dhe ka bërë përpjekje për të shmangur tensionimin e situatës dhe ruajtur 

rregullin dhe qetësinë gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore. 

Në ushtrimin e kompetencave kushtetuese dhe ligjore, sa i përket vlerësimit të 

“Aftësive profesionale të gjyqtarit”, vlerësuesi bën një vlerësim të pavarur të shkaqeve të 

evidentuara nga organet e rivlerësimit, sa i përket fakteve në lidhje me etikën, ashtu edhe 

shkallën që ato kanë në ndikimin e këtij vlerësimi.  

Në rastin konkret, duke analizuar rrethanat e faktit dhe kohën e ndodhjes së tij, 

vlerësohet se gjatë periudhës së vlerësimit, gjyqtarja ishte përpjekur të shfaqte një sjellje 

të kujdesshme, objektive, me vetëpërmbajtje dhe maturi, përballë së cilës veprimi si më 

lart është një veprim i izoluar dhe jo e një shkalle të tillë që mund të afektojë vlerësimin 

dhe angazhimin apo përgjegjshmërinë e saj në funksion. Për këtë arsye kam vlerësuar një 

pikëzim maksimal me 35 pikë. 

Për sa i përket “Integritetit”, “Paanësisë së gjyqtarit” dhe “Numrit tejet të lartë të 

kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, në mungesë të të dhënave të 

tjera, për shkak të prezumimit, vlerësimi është maksimal.  

Përfundimisht, vlerësimi për kriterin e etikës është niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm", me 100 pikë. 

I njëjti vlerësim maksimal është edhe për sa i përket aftësisë së komunikimit, 

qoftë komunikimit të qartë dhe transparent ashtu edhe për sa i përket respektimit të 

konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, aftësisë për të bashkëpunuar me 

kolegët dhe administratën. Vlerësim maksimal ka marrë gjyqtarja edhe për sa i përket 

pjesëmarrjes së gjyqtares në programet e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës 

sepse plotësohen të dhënat e përcaktuara në Metodologji.  

Për sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional”, vlerësimi është bërë me 3 pikë, sepse nuk ka të dhëna 

të tjera që mund të çojnë në një pikëzim maksimal. 

Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarëve në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë me marrëdhëniet me publikun”, 

vlerësimi është bërë me 5 pikë, pasi ka kontribute. 

 Publikime ligjore akademike nuk ka, kështu që vlerësimi është bërë me 0 pikë. 
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 Niveli i vlerësimi për “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” propozohet 

"Shkëlqyeshëm" dhe pikët 93. 

 Përfundimisht, në cilësinë e relatores kam propozuar “Aftësitë profesionale” 100 

pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm"; “Aftësitë organizative” 90 pikë dhe niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm" (edhe pas analizimit të kundërshtimeve të gjyqtares); “Etika 

dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” 100 pikë; “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional” 93 pikë. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", pikët 383.  

 Janë përpiluar nga ana ime si relatore, në qoftë se do të miratohet nga mbledhja 

plenare, edhe propozimet dhe rekomandimet përkatëse për vijueshmërinë e veprimtarisë 

gjyqësore dhe jashtë saj, të gjyqtares {...}. 

 Faleminderit! 

 Për çdo pyetje, në qoftë se kanë anëtarët, lidhur me projektraportin, jam e gatshme 

të përgjigjem. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Brikena! 

 Atëherë, kemi ndonjë propozim nga anëtarët? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e propozimit të bërë nga relatori? 

Doni që ta kalojmë në tërësi, apo për secilin tregues? 

 

 Brikena Ukperaj: Meqenëse nuk ka kundërshtime... 

  

 Naureda Llagami: Okej! Meqë nuk ka kundërshtime, atëherë, propozimi i bërë 

nga relatori në tërësi, për të katërt treguesit, është "Shkëlqyeshëm" dhe gjithsej, pikëzimi 

për katër kriteret është 376 pikë. Jemi dakord? 

 Brikena Ukperaj: Është 383 pikë. 

 Më fal Kryetare, është 383 pikë. 

 

 Naureda Llagami: Ke të drejtë. 

 383 pikë dhe niveli "Shkëlqyeshëm". Dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 
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Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro, përveç asaj që votova ndryshe. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar)  

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin 

e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}, 

relatore znj. Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në çështjen e radhës, që ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin 

e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}. 

Relatore është zonja Brikena Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Procedura e vlerësimit, me qëllim gradimi, të gjyqtarit {...}, ka filluar pas 

dërgimit të dosjes me aktet e rivlerësimit nga organet e rivlerësimit. Është përshkruar në 

projektraport e gjithë procedura, e cila është administrimi i dosjeve për sa i përket 

burimeve të vlerësimit, organizimi i shortit dhe përzgjedhja e dosjeve të tjera shtesë, si 

dhe administrimi i të gjithë burimeve arkivore që ka pasur Këshilli, lidhur me procedimet 

disiplinore/hetimet disiplinore ndaj gjyqtarit. 

Burimet e vlerësimit përshkruhen në mënyrë të hollësishme në projektraportin e 

vlerësimit. Dua të ndalem, për sa i përket burimeve të vlerësimit, që ka pasur një 
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procedim disiplinor të pushuar nga ana e gjyqtarit, në këtë periudhë. Ka filluar hetimi 

disiplinor për zvarritje të gjykimit të një çështjeje të vitit 2014 – çështja ka qenë e 

pezulluar – dhe në momentin kur është marrë vendimi për mbylljen e hetimit disiplinor, 

çështja nuk kishte përfunduar.  

Duke marrë materialet dhe duke parë që ka qenë hetim disiplinor i përfunduar, por 

me referim për t’u mbajtur parasysh sjellja e gjyqtarit në kuadër të vlerësimit etik dhe 

profesional, kopja e raportit të hetimit është administruar në kuadër të kësaj procedure, 

por nga verifikimi i mëtejshëm ka rezultuar që vendimi, përfundimisht, nga ana e 

gjyqtarit, është dhënë në vitin 2019. 

Duke qenë se procedura e vlerësimit lidhet vetëm me vendimet e përfunduara në 

atë vit kalendarik për të cilën ajo bën pjesë, kjo praktikë nuk është analizuar në kuadër të 

procesit të gradimit, por i përket vitit të vlerësimit 2019, pra vlerësimit të përshpejtuar. 

Nga ana tjetër, burimet e tjera të vlerësimit, janë përshkruar në mënyrë të 

hollësishme në projektraport. 

Për sa i përket katër kritereve të vlerësimit, lidhur me kriterin e parë, që ka të bëjë 

me “Aftësinë profesionale të gjyqtarit”, treguesi “Aftësia për të identifikuar natyrën e 

çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, është vlerësuar maksimalisht 

shkalla e aftësisë së gjyqtarit, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për sa i përket “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, këtu 

dua të ndalem sepse nga analiza e vendimeve gjyqësore, ka rezultuar një ndryshim i 

dukshëm mbi mënyrën dhe masën e interpretimit të normave ligjore në raport me 

objektin e mosmarrëveshjes. 

Në drejtim të interpretimit të ligjit, nga 15 vendimet e analizuara, vendimet mund 

të ndahen në dy grupe: (i) vendime të cilat përmbajnë parashtrim të rrethanave të faktit, 

referim ose citim të ligjit dhe zbatim të drejtpërdrejtë të tij mbi faktet e çështjes dhe 

kërkimet objekt padie, por që nuk përmbajnë analizë të ligjit përkatës më vete ose në 

mënyrë të integruar me faktet dhe (ii) vendime që përmbajnë analizë të faktit dhe të ligjit 

dhe argumentim lidhur me aspekte të caktuara të tij në raport me faktet objekt gjykimi. 

Në projektraport është përshkruar: Duke u nisur nga një dukshmëri goxha e 

spikatur e kësaj metodologjie të të punuarit dhe mënyrës së të shkruarit të vendimeve 
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gjyqësore nga ana e gjyqtarit, për këtë tregues, shkalla e aftësisë së tij nuk është vlerësuar 

maksimale, por është vlerësuar “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Nga ana tjetër, gjyqtari nuk ka bërë kundërshtime lidhur me projektraportin në 

tërësi, kështu që nuk kam çfarë të analizoj lidhur me qëndrimin e gjyqtarit kundrejt këtij 

konkluzioni. 

Për sa i përket “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë...” dhe “Strukturës së 

qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, gjyqtari është vlerësuar maksimalisht 

duke u pikëzuar me pikët maksimale. 

Për sa i përket “Cilësisë së analizës dhe argumentit logjik” edhe për këtë kriter 

gjyqtari është vlerësuar “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 20 pikë, sepse konciziteti që 

ai ka treguar për të përmbledhur mendimin juridik, jo gjithmonë përfshin analizën se si 

konceptet, institutet apo dispozitat lidhen mes tyre, apo se si ato zbatohen në rrethana të 

caktuara. Për këtë shkak, referuar dhe metodologjisë së përgjithshme të ndërtimit të 

mënyrës së arsyetimit të gjyqtarit, edhe pse ajo është gjithëpërfshirëse referuar 

pretendimeve të palëve, evidentohet një cilësi “mbi mesataren” e analizës së zhvillimit 

logjik të koncepteve ligjore. Për këtë arsye është propozuar kjo shkallë aftësie.  

Propozimi për kriterin e parë është niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", pikët 90. 

Për sa i përket “Aftësive organizative”, gjyqtari është vlerësuar maksimalisht për 

“Respektimin e afateve ligjore”, ku nuk ka pasur çështje të shqyrtuara jashtë afatit të 

përcaktuar në ligj.   

Për sa i përket “Respektimit të standardeve minimale kohore”, përsëri është 

pikëzuar me 5 pikë dhe këtu është bërë analiza edhe e standardit minimal aktual (30 ditë), 

për të cilin kemi rënë dakord edhe më herët, që është inkoherent për sa i përket afatit 

procedural të parashikuar në ligj për kryerjen e veprimeve të caktuara procedurale dhe 

është marrë parasysh një afat minimal prej 87 ditësh, që duhet të respektonte gjyqtari.  

Për sa i përket “Kohës mesatare...” edhe këtu është vlerësuar me 5 pikë. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore” është 

vlerësuar me 8 pikë, sepse ky rendiment ka qenë 93% dhe nuk ka pasur të dhëna të tjera 

që mund të bëjnë një rillogaritje të rendimentit, pra është pranuar rendimenti që është 

konstatuar edhe gjatë procesit të rivlerësimit. 
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Për sa i përket “Kohës mesatare të vendimit gjyqësor”, në fakt ka qenë një vendim 

që është arsyetuar tej afatit 60–ditor, por duke marrë parasysh që ky ka qenë një vendim i 

vetëm, në 11 vendime, mesatarja del goxha e lartë dhe nuk lejon një pikëzim maksimal të 

gjyqtarit. Propozimi për pikëzim, në këtë rast është 12 pikë, duke marrë parasysh që është 

tejkaluar mesatarja e arsyetimit të vendimeve për një nga kategoritë e çështjeve, dhe 

njëkohësisht, koeficienti me 20%, i parashikuar në Metodologji, nuk lejon për vlerësuesin 

në këtë rast, që të shkojë në nivel maksimal të pikëzimit.  

Për sa i përket “Aftësisë së gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore”, “Numrit 

mesatar të seancave gjyqësore”, ka vlerësim maksimal. Është nga gjyqtarët që ndoshta i 

përfundon çështjet (ndoshta edhe për shkak të gjykimit administrativ) me një numër jo 

më shumë se dy seanca gjyqësore. Kjo evidentohet edhe në vlerësimin e gjyqtarit për sa i 

përket “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin gjyqësor”. Ka 

një organizim të procesit, që në veprimet përgatitore në seancë përgatitore. Të gjitha 

seancat gjyqësore që janë parë, janë seanca që përfundojnë shumë shpejt, çka tregon që 

ndoshta e gjithë puna kryesore e gjyqtarit ezaurohet në pjesën përgatitore. 

Është vlerësuar maksimalisht edhe për treguesin tjetër. 

Edhe për “Aftësinë për të administruar dosjen gjyqësore”: “Rregullshmëria e 

dokumentacionit të dosjes” dhe “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”  

është vlerësuar maksimalisht.  

Për kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, niveli i vlerësimit 

propozohet të jetë "Shkëlqyeshëm" dhe propozimi 95 pikë. 

Për “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, për shkak të 

prezumimeve por edhe të mungesës së të dhënave që mund të çojnë në një vlerësim të 

ndryshëm, vlerësimi maksimal është bërë për të gjithë treguesit e këtij kriteri dhe 

përfundimisht, propozimi i pikëve për këtë kriter është 100 dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, është vlerësuar 

maksimalisht për të gjithë treguesit e aspektit të “Aftësisë së komunikimit”, “Aftësisë për 

të bashkëpunuar”. Ndërkohë është vlerësuar maksimalisht edhe për “Pjesëmarrjen e 
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gjyqtarit në programet e provimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime 

të tjera profesionale”.   

Lidhur me “Disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve”, në mungesë të të 

dhënave të tjera, është pikëzuar me 3 pikë dhe niveli i pikëzimit është pikërisht ai që i 

përket këtij pikëzimi. 

Për sa i përket angazhimit të gjyqtarit në marrëdhëniet ndërinstitucionale, edhe 

këtu është pikëzuar me 3 pikë, sepse nuk ka pasur të dhëna. 

Edhe për “Publikimet ligjore akademike”, 0 pikë sepse nuk ka pasur të dhëna.  

Përfundimisht propozimi për këtë kriter është niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" 

dhe pikët 91. 

Në total vlerësimi i përgjithshëm për të katër kriteret niveli i vlerësimit është 

"Shkëlqyeshëm", me 376 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Kemi ndonjë propozim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në miratim në tërësi, sipas propozimit të bërë nga relatorja? Jemi 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, në tërësi niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi për të 

katër kriteret është 376. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi, të 

gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016”, duke e vlerësuar atë si më 

poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019, relator zoti Erjon Muharremaj.  

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.09.2021 (Pika 4) 
 

 

35 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për 

vitin 2019, relator zoti Erjon Muharremaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në raportin e radhës të vlerësimit etik, po për 

magjistratin {...}. Relator është zoti Erjon Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Meqë në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë, nga ana e gjyqtarit {...} foli me 

hollësi kolegia Ukperaj, unë do të ndalem specifikisht vetëm tek çështja e veçantë që 

përmendi zonja Ukperaj, për shkak se gjyqtarit i është dërguar projektraporti me të cilin 

juve jeni njohur prej kohësh tashmë dhe nuk ka asnjë kundërshtim në lidhje me të. 

 Për vitin 2019, sa i përket vlerësimit të gjyqtarit {...}, në lidhje me treguesin e 

“Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e 

normave”, shkalla e aftësisë konsiderohet si shumë e lartë dhe pikëzohet me 25 pikë. 

 “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, konsiderohet “mbi 

mesataren” dhe propozohet që të vlerësohet me 20 pikë. 

 Sa i përket “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit”, shkalla e 

aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe propozohet të pikëzohet me 15 pikë.  
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 Sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, 

aftësia konsiderohet “shumë e lartë” dhe pikëzimi 10 pikë. 

 “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, vlerësohet mbi mesataren dhe 

propozohet të pikëzohet me 20 pikë. 

 Në total, për kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, propozohet të 

pikëzohet me 90 pikë. Niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  

 Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, sa i përket treguesit të 

“Respektimit të afateve ligjore”, shkalla e aftësisë në rastin konkret, konsiderohet që 

është në nivelin 21 – 30 % dhe propozohet pikëzimi me 9 pikë.  

Në lidhje me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, niveli i treguesit është 

nga 0 – 10 % dhe propozohet pikëzimi me 5 pikë. 

Në lidhje me “Kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” kjo kohë është e 

shkurtër ose e barabartë me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve dhe propozohet 

pikëzimi me 5 pikë.  

Sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, rezulton që 

gjyqtari të ketë gjykuar 271 çështje nga 285 që janë caktuar gjatë vitit 2019, dhe si 

përqindje është në nivelin 95%, duke qenë në nivelin e treguesit mbi 93 deri në 99% dhe 

duke u pikëzuar me 8 pikë. 

Sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, ajo 

është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e 

çështjeve dhe propozohet të pikëzohet me 15 pikë.   

Për sa i përket “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje dhe 

kryerjen e veprimeve procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, niveli është nga 

1–3 seanca dhe shkallë “shumë e lartë” e aftësisë. Propozohet pikëzimi me 15 pikë.  

Në lidhje me  “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë”, dhe propozohet 

pikëzimi me 20 pikë. 

Sa i përket “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë 

konsiderohet shumë e lartë dhe propozohet pikëzimi me 5 pikë.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.09.2021 (Pika 4) 
 

 

37 

Edhe në lidhje me “Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes”, shkalla 

e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe propozohet pikëzimi me 10 pikë. 

Për këtë kriter të “Aftësive organizative të gjyqtarit”, propozohet që pikëzimi të 

jetë 92 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, propozohet 

pikëzimi maksimal prej 100 pikësh, për shkak se edhe pas analizës që i është bërë 

çështjes që u përmend nga zonja Ukperaj, bëhet fjalë për një fakt të shortuar në ditën e 

fundit të vitit 2014 (31.12.2014), por që vendimi është dhënë në datën 09.07.2019, pasi 

ka qenë një vendim i pezulluar. 

Duke hequr të gjitha afatet e pezullimit, rezulton që i gjithë gjykimi të ketë 

përfunduar brenda 6 muajve dhe 2 ditëve. por që ka qenë një afat që ka qenë i nevojshëm 

për gjykimin e kësaj çështjeje për shkak se nuk ka pasur zvarritje për shkak të gjyqtarit, 

por kjo ka qenë për shkaqe procedurale. Prandaj, nuk konstatohet që të ketë ndonjë 

element që të tregojë për cenim të etikës apo angazhimit ndaj vlerave profesionale nga 

ana e gjyqtarit. 

Gjithashtu, për sa i përket ankesave për periudhën e vlerësimit gjatë vitit 2019, 

për gjyqtarin rezulton të jetë paraqitur një ankesë, për të cilën, pas verifikimit, Inspektori 

i Lartë i Drejtësisë, me vendimin nr.{...} prot. datë 22.01.2021 ka vendosur arkivimin pas 

shqyrtimit fillestar, për shkak se ankesa e shtetasve {...} dhe {...} që është regjistruar në 

2020–ën tek Inspektori i Lartë i Drejtësisë... Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka arsyetuar se 

pretendimet e ankuesit për marrjen dhe vlerësimin e provave, çmuarjen e tyre, nuk janë të 

natyrës që përbëjnë shkelje disiplinore sipas përcaktimeve të neneve 101, 102, 103 dhe 

104 të Ligjit për Statusin, duke mos plotësuar kushtin e pranueshmërisë së ankesave 

parashikuar nga neni 120, pika 1, shkronjat “d” dhe “dh” të Ligjit për Statusin.  

Gjithashtu, në formularin e integruar të vlerësimit, janë vlerësuar si shumë të larta 

aftësitë në drejtim të angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion. Kështu që, në cilësinë 

e relatorit, nga tërësia e burimeve të vlerësimit, vlerësoj që nuk rezultojnë të dhëna që 

mund të tregojnë cenimin e etikës apo përgjegjshmërisë në funksion të gjyqtarit, shfaqje 

të sjelljes që tregojnë mungesë respekti, vetëpërmbajtjeje, ndjeshmërie, vëmendje apo 

qasje të papërshtatshme dhe ofensive gjatë ushtrimit të detyrës. Për këtë, pas analizës 
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tërësore që i bëhet të dhënave, propozoj që për treguesin “Angazhimi dhe 

përgjegjshmëria në funksion” është shumë e lartë, duke e pikëzuar me 35 pikë. 

(Pas një shkëputjeje të audios, merr sërish fjalën aty ku e la z. Muharremaj.)   

“Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, shkalla e aftësisë “shumë 

e lartë”, pikëzimi me 40 pikë. 

“Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese”, nuk ka asnjë tregues për këtë, ndaj 

shkalla e aftësisë është “shumë e lartë” dhe pikëzimi 10 pikë. 

“Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, 

është i pakonsiderueshëm si numër, kështu që propozohet pikëzimi me 15 pikë. 

Pra për kriterin e “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale” propozohet 

pikëzimi me 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket kriterit të katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, në 

lidhje me “Komunikimin e qartë dhe transparent”, shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë 

e lartë” dhe propozohet vlerësimi me 25 pikë. 

“Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale”, shkalla e 

aftësisë “e lartë”, pikëzimi 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë 

shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta”, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”, propozimi për 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me administratën gjyqësore”, 

shkalla e aftësisë “shumë e lartë” dhe propozohet 10 pikë. 

Në lidhje me “Gatishmërinë e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, 

sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, rezulton që gjyqtari të jetë trajnuar 7 

ditë në 4 aktivitete të ndryshme trajnuese, çka është brenda kritereve të përcaktuara në 

ligj, sepse për periudhën 3–vjeçare parashikohet nga 15 deri në 120 ditë dhe do të thotë 

që për një periudhë 1–vjeçare nga 5-20 ditë, dhe për këtë propozohet që të pikëzohet me 

20 pikë.   

Në lidhje me “Disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe ose trajnimin e gjyqtarëve”, rezulton që gjyqtari të 
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ketë udhëhequr 2 kandidatë për magjistratë (kandidaten {...}, në periudhën mars–qershor 

2019, dhe kandidaten {...}, për periudhën nëntor–dhjetor 2019). Prandaj, propozohet që 

të pikëzohet maksimalisht me 5 pikë.  

Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarëve në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë me marrëdhëniet me publikun në 

gjykata”, rezulton që në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, gjyqtari 

të ketë marrë pjesë në 37 mbledhje gjatë vitit 2019. Ndaj për kontributin e tij, propozoj që 

të pikëzohet me 5 pikë. 

 Sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, nuk rezulton që të ketë të dhëna për 

ndonjë publikim të tijin, ndaj propozohet pikëzimi me 0 pikë.  

 Për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” propozohet që të 

pikëzohet me 95 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm”. 

Në tërësi, për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit të gjyqtarit, propozoj që të 

pikëzohet me 377 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  

Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

 Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë koment ose ndonjë sugjerim mbi 

projektraportin. 

 Nëse jo, e hedhim në votim, në tërësi, projektraportin, sipas propozimit të relatorit 

për pikëzimin e katër kritereve të vlerësimit me 377 pikë dhe niveli përfundimtar i 

vlerësimit të gjyqtarit "Shkëlqyeshëm".  

Jemi dakord?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për 

vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për caktimin e një anëtari 

në Komisionin për Mbrojtjen e Gjyqtarëve pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit për caktimin e një anëtari në Komisionin për Mbrojtjen e 

Gjyqtarëve pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës së rendit të ditës, e cila në fakt 

është një projekt–akt i përcjellë nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, mbi caktimin e 

një anëtari në Komisionin për Mbrojtjen e Gjyqtarëve, ngritur pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, me vendim nr.179 datë 26.09.2019 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

vendosur, ndër të tjera, caktimin e zotit Medi Bici si anëtar, njëkohësisht edhe si kryetar i 

Komisionit për Mbrojtjen e Gjyqtarëve, për një mandat 2–vjeçar. 

Ky detyrim i Këshillit vjen në zbatim të Ligjit për Statusin si dhe të Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr.564 datë 31.07.019 “Për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e 

veçantë të magjistratëve gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij”. 

Vendimi i mësipërm, parashikon në nenin 7 të tij, ngritjen e një Komisioni të 

Mbrojtjes së Gjyqtarëve pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku në përbërjen e tij do të jetë 

një përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 

Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si dhe kryetarin e gjykatës 

pranë së cilës ushtron detyrën gjyqtari për të cilin kërkohet mbrojtja. Mandati i këtyre 
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përfaqësuesve është 2–vjeçar. Gjithashtu, në këtë vendim është parashikuar që kryetari i 

Komisionit do të jetë përfaqësuesi i KLGJ–së. 

Duke u rikthyer tek vendimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, mandati i anëtarit dhe 

njëkohësisht i kryetarit të Komisionit për Mbrojtjen e Gjyqtarëve, z. Bici, i përfundon më 

datë 26.09.2021. Për këtë qëllim, ne si Komision kemi propozuar projekt–aktin, që në 

fakt nuk kemi propozuar anëtarin, me idenë për ta vlerësuar vetë mbledhja plenare lidhur 

me caktimin e një anëtari të këtij Komisioni, por që njëkohësisht do të jetë edhe kryetar i 

Komisionit të Mbrojtjes së Gjyqtarëve.  

Ky është shkurtimisht projekt–akti dhe shkaku i propozimit që kemi sjellë. 

Do të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë propozim konkret. 

 

Medi Bici: Zonja Kryetare, ashtu siç diskutuam edhe në Komision, unë dhe zonja 

Ukperaj, kemi pasur mendimin që në vendin tim të ishte zoti Dritan Hallunaj. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 

Ndonjë sugjerim tjetër? 

Nëse nuk ka ndonjë sugjerim tjetër, do propozoja që të hidhnim në votim 

propozimin e zotit Bici. 

 

Marçela Shehu: Kryetare, kam edhe unë një propozim. 

Propozoj si kandidat zotin Toro. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kemi dy propozime: nga z. Hallunaj dhe nga z. Toro. 

Fillimisht po hedhim në votim propozimin e parë për zotin Hallunaj. 

 

Medi Bici: Diskutimi ka qenë gjithmonë që kryetari i Komisionit duhet të jetë 

gjyqtar. Kjo ka qenë edhe ideja jonë. 

 

Naureda Llagami: Hedhim në votim propozimin për z. Hallunaj. 

Maksim Qoku: Dakord. 
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Brunilda Kadi: Kisha një pyetje për Komisionin. Për të qenë të sigurt, a ka ndonjë 

kriter të posaçëm që kandidati duhet të jetë gjyqtar nga anëtarët? 

Naureda Llagami: Nuk është se thuhet shprehimisht në VKM. Në VKM thuhet 

që një anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor... sipas rastit, me mandat 2-vjeçar, i caktuar nga 

mbledhja plenare. Nga praktika që kemi ndjekur më përpara...  

(Vijon votimi.) 

Brunilda Kadi: U qartësova. 

Atëherë, unë nuk kam asnjë gjë kundër kandidaturës së zotit Hallunaj, por 

përderisa u hodh në votim propozimi i parë dhe s’më jepet mundësia të shprehem, jam 

dakord me propozimin e zonjës Shehu, jam dakord për kandidaturën e zotit Toro, kështu 

që i bie të votoj kundër. 

Dritan Hallunaj: S’mund të votoj. 

Ilir Toska: Dakord. 

 

Brunilda Kadi: Kryetare, votoi zoti Hallunaj dhe zoti Toska? - se pati shkëputje. 

Naureda Llagami: Zoti Hallunaj refuzoi të votonte për veten. Ndërkohë që, zoti 

Toska votoi për zotin Hallunaj. Po presim zotin Toro. 

(Vijon votimi.) 

Alban Toro: Më falni për ndërprerjen. 

Kam përshtypjen që unë nuk mund të votoj dot, kështu që refuzoj këtë votim për 

shkak se mund të konsiderohem i njëanshëm. Faleminderit!  

Fatmira Luli: Jam për propozimin e Marçelës dhe më duhet të votoj kundër për 

propozimin për Tanin. 

Marçela Shehu: Si propozuese, votoj kundër propozimit të parë. Sigurisht, nuk 

kam asgjë me kolegun, por duke qenë se jam iniciuese e një propozimi tjetër, atëherë 

logjikisht i bie që të jem kundër këtij propozimi. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 
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Naureda Llagami: Pro. 

(Miratohet me shumicë votash propozimi i zotit Bici dhe znj. Ukperaj.) 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e zotit Hallunaj si anëtar, njëkohësisht kryetar i Komisionit për  

Mbrojtjen e Gjyqtarëve, për një mandat 2-vjeçar. 

Ngarkohet kryetari i Komisionit për të kërkuar nga institucionet e parashikuara në 

Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.564 datë 31.07.2019, caktimin e përfaqësuesve të 

tyre në përbërjen e Komisionit për Mbrojtjen e Gjyqtarëve. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor garanton mbështetjen e duhur organizative dhe 

administrative për realizimin e funksionit të Komisionit. 

Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

  

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relator zoti Alban Toro. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën e Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe shpalljen e 

kërkesës për kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator 

zoti Alban Toro. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me hapjen e 

procedurave të transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura.  

Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toro.  

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë ka pozicione të lira të 

përkohshme. Pikërisht për shkak të këtij fakti është cenuar funksionaliteti i kësaj gjykate. 

Në rastin më të fundit kemi folur në datën 07.05.2021 kur kemi transferuar një gjyqtar, 

konkretisht zotin {...}, për një periudhë deri në 1 vit atje. Kështu që, në këtë kuadër 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur këtë relacion, në mënyrë që të zbutet 
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sado pak problemi i pozicioneve të përkohshme të cilat gjenden në këtë gjykatë dhe që 

cenojnë funksionalitetin e saj. 

Sipas Dekretit të Presidentit nr.7818 datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë është e përbërë nga 4 (katër) gjyqtarë, 

numër ky që vijon të jetë ende në fuqi, ndërkohë që aktualisht në këtë gjykatë ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme vetëm zoti {...} (gjyqtarët {...}, {...} dhe {...} janë 

pezulluar për shkak të vendimmarrjeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit).  

Siç pohova më parë, në datën 07.05.2021, në këtë gjykatë është transferuar zoti 

Balliu për 1 vit, me qëllim që të zbutet sado pak ngarkesa dhe të ndihmohet 

funksionaliteti i kësaj gjykate. 

Bashkëlidhur ju kam dhënë, në formë tabelare, ngarkesën aktuale të kësaj gjykate 

si dhe është arsyetuar edhe fakti që për shkak të pozicioneve të përkohshme që janë të 

lira, kjo gjykatë është konsideruar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës si një gjykatë 

në nevojë. 

Në këtë kuadër, në kushtet kur skemat e tjera nuk mundësojnë dot zgjidhjen e 

problemeve dhe normalizimin e funksionalitetit të kësaj gjykate, dhe me këtë kam 

parasysh skemën e delegimit, ku 12 gjyqtarët e komanduar tashmë në këtë skemë janë 

pozicionuar në gjykatat ku ata ushtrojnë funksionin, ndihmojnë gjykatat përkatëse dhe e 

kanë të pamundur që të kontribuojnë edhe në normalizimin e funksionalitetit të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, ndaj e vetmja skemë të cilën Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës ka analizuar dhe propozon për plotësimin e nevojave të kësaj 

gjykate, është orientimi i vetëm ndaj rregullores së transferimit të përkohshëm.  

Kështu që, në këtë kuadër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon 

Këshillit të hapen procedurat e transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura. Si afat 

për paraqitjen e kërkesave ju propozohet data 24.09.2021 sepse situata, siç ju relatova, 

është emergjente dhe si e tillë kërkon një zgjidhje sa më të shpejtë.  

Bashkëlidhur është edhe projektvendimi, ku në pikën 3 të tij, në afatin e paraqitjes 

së kërkesave për transferim, është përcaktuar data 24.09.2021.  

Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro!  

Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, ta kalojmë projekt–aktin sipas propozimit? 

Zoti Toro, edhe një herë datën? 

 

Alban Toro: Data 24.09.2021. 

 

Naureda Llagami: E hedhim në votim propozimin për hapjen e procedurave dhe 

afatin e paraqitjes së kërkesave deri më datë 24.09.2021. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

2. Shpalljen e kërkesës për kandidatura, nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të 

shkallës së parë, për transferim të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, për një pozicion të lirë. 

3. Afati i paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm është deri më datë 

24.09.2021. 

* * * 
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(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë të gjyqtares znj.{...}”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator zoti Alban Toro. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë të gjyqtares znj.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator zoti Alban Toro. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, të 

gjyqtares znj.{...}. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Më herët Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.319 datë 22.07.2021, ka 

vendosur: “1. Hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Krujë. ...” 

Në kuadër të kësaj ftese janë përgjigjur zoti Gjergji Baçi, gjyqtar pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Përmet, si dhe zonja {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, të cilët kanë paraqitur kërkesat dhe kanë plotësuar dokumentacionin 

përkatës, përcaktuar në rregulloren për kriteret dhe procedurën e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, duke depozituar rregullisht ato pranë zyrës së protokollit. 
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Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka verifikuar paraprakisht plotësimin e 

kritereve të transferimit të këtyre gjyqtarëve, të cilët kanë dhënë pëlqimin për 

transferimin e përkohshëm. 

Në vijim, ju kam paraqitur në mënyrë të shkurtuar jetëshkrimin për të dy 

gjyqtarët, opinionet përkatëse të kryetarëve të gjykatave nga të cilat ato vijnë, dhe që janë 

shprehur në mënyrë të favorshme nëse do të miratohet apo do të vendoset nga ana e 

Këshillit transferimi i përkohshëm i tyre dhe faktin që kjo nuk prish funksionin e 

gjykatave nga të cilat ato vijnë, si dhe njëkohësisht edhe ngarkesën e gjykatave 

respektive. 

Lidhur me plotësimin e kritereve të transferimit nga gjyqtarët që kanë dhënë 

pëlqimin për transferim të përkohshëm, Komisioni ka konstatuar se të dy kandidatët i 

plotësojnë këto kritere, pasi:  

a) Transferimi i përkohshëm nuk cenon funksionimin e gjykatave ku 

kandidatët kanë caktimin e përhershëm; 

b) Dobia e transferimit të përkohshëm është më e madhe se efekti negativ që 

shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët ka caktimin e përhershëm; 

c) Kandidatët nuk janë të transferuar përkohësisht dhe as duke shërbyer në 

skemën e delegimit; 

ç) Kandidatët nuk janë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës 

mund të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; 

d) Në rast të transferimit, kandidatët nuk do të gjenden në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale. 

Në lidhje me moscenimin e funksionimit të gjykatave respektive ku kandidatët 

kanë caktimin e përhershëm, nga transferimi i përkohshëm, Komisioni ka në konsideratë 

numrin e gjyqtarëve sipas organikave dhe atyre në detyrë në këto gjykata, sikundër edhe 

ngarkesën e tyre të punës. 

 Duke marrë për bazë këto kritere, janë dy gjykatat të cilat do t’i nënshtrohen 

analizës: 1) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet; 2) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Në lidhje me cenimin e funksionalitetit të gjykatave ku kandidatët kanë caktimin e 

përhershëm rezulton se: 
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1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka në organikën e saj 4 gjyqtarë, ndërsa në 

detyrë janë 3 të tillë. Nisur nga kjo, mund të vlerësohet se transferimi i përkohshëm i një 

gjyqtari të kësaj gjykate do të passillte cenim në një shkallë të caktuar të funksionalitetit 

të saj, kjo sa i përket shqyrtimit të një kategorie të caktuar të çështjeve penale me një 

gjyqtar, sikundër edhe të çështjeve (penale ose civile) që gjykohen me trup gjykues të 

formuar nga tre gjyqtarë. Gjithsesi numri i çështjeve të kësaj kategorie në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Përmet është i vogël, ndaj mund të vlerësohet se transferimi i 

përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të passillte cenim të rëndë të 

funksionalitetit të saj; 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër ka në organikën e saj 14 gjyqtarë, ndërsa 

në detyrë janë 11 të tillë. Nisur nga kjo, nga analiza rezulton se nuk ka cenim të 

funksionalitetit të saj, në rast të transferimit të një gjyqtari nga kjo gjykatë. 

Në lidhje me moscenimin e funksionimit të gjykatës nga transferimi i 

përkohshëm, Komisioni vlerëson se dy kandidatët e plotësojnë atë, ndaj për rrjedhim 

analiza vazhdon edhe më tej. 

Në lidhje me kriterin e dobisë më të madhe të transferimit të përkohshëm në 

raport me efektin negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët kanë caktimin e 

përhershëm, Komisioni ka në konsideratë numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykatën ku 

synohet bërja e transferimit të përkohshëm (Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë) dhe 

ngarkesën e punës së saj në raport numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykatat ku 

kandidatët kanë caktimin e përhershëm dhe ngarkesën e punës në këto gjykata. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka në detyrë 2 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj 

(deri në mesin e korrikut 2021) është 570 çështje ose rreth 285 çështje për gjyqtar. Në 

supozimin e ushtrimit të detyrës së 3 gjyqtarëve në këtë gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, teorikisht, secili prej tyre do të kishte mesatarisht 190 çështje. Nisur 

nga kjo, në pikëpamje të ngarkesës së punës, në rastin e transferimit të përkohshëm të një 

gjyqtari në këtë gjykatë, ngarkesa e punës do të shpërndahej midis 3 gjyqtarëve, me rreth 

95 çështje secili, gjithmonë duke marrë në konsideratë që do të jetë i njëjti trend çështjesh 

të regjistruara në gjykatë. Nga ana tjetër nën supozimin e transferimit të përkohshëm të 

një gjyqtari, në pikëpamje të funksionalitetit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë do të 
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arrinte një funksionalitet minimal, duke plotësuar nevojat për gjykimin e çështjeve penale 

me një gjyqtar apo dhe atyre civile që gjykohen me trup gjykues të formuar nga tre 

gjyqtarë; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka në detyrë 3 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj 

(fundi i korrikut 2021) është rreth 150 çështje ose rreth 50 çështje për gjyqtar. Në 

supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 2 gjyqtarëve, me një ngarkesë prej rreth 

75 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë 

saj me rreth 25 çështje secili, impakt negativ ky më i ulët se impakti pozitiv që do të 

shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

Nga ana tjetër, nën këtë supozim, në pikëpamje të funksionalitetit, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet do të vijonte të ruante një funksionalitet minimal, duke plotësuar 

nevojat për gjykimin e çështjeve civile dhe atyre penale me një gjyqtar, por do të ishte në 

nevojë për çështjet e tjera (çështjet penale me gjykim të zakonshëm, si dhe çështjet civile 

e penale që gjykohen me trup gjykues të formuar nga tre gjyqtarë). Po ashtu, vlen të 

përmendet se gjykata nga kandidati vjen, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet, është një 

nga gjykatat nën juridiksionit e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, bashkë me Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Të tria këto 

gjykata në vijimësi kanë paraqitur nevojë për caktim gjyqtari në çështje gjyqësore të 

veçanta, nevoja të cilat, sipas rregullimeve të vendimit të Këshillit nr.30 datë 14.02.2019, 

si rregull, janë plotësuar nga gjyqtarët e tyre. Aktualisht numri i gjyqtarëve në detyrë në 

gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër është 10 të 

tillë. 

Në një situatë e tillë, në supozimin e transferimit të përkohshëm të kandidatit, do 

të krijoheshin problematika më të rënda edhe në mbarëvajtjen e punës në këto gjykata; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër ka në detyrë 11 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e 

saj (fundi i korrikut 2021) është 795 çështje ose rreth 73 çështje për gjyqtar. Në 

supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 10 gjyqtarëve, me një ngarkese prej rreth 

80 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë 
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saj me rreth 7 çështje secili, impakt negativ ky më i ulët se impakti pozitiv që do të 

shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë.  

Referuar kriterit të dobishmërisë së transferimit të përkohshëm, Komisioni ka 

analizuar dhe pranuar se plotësohen edhe këto kritere. 

Në lidhje me kriterin e mosqenies të transferuar përkohësisht, apo mosqenies së 

tyre nën efektet e një mase disiplinore, apo kriterit të mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale, nuk rezulton për kandidatët që të gjenden në kushtet e 

këtyre kritereve ndaluese, dhe si e tillë vazhdon konkurrimi edhe më tej. 

Në lidhje me përzgjedhjen e kandidatit që duhet të transferohet përkohësisht, 

Komisioni është mbështetur në përcaktimin e pikës 1, neni 46, të Ligjit nr. 96/2016, pikat 

3, 4 dhe 5, të nenit 4, si dhe të pikës 3, të nenit 8, të rregullores së transferimit të 

përkohshëm. 

Nga sa u parashtrua, Komisioni identifikoi gjykatën nga duhet të bëhet transferimi 

i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. Kështu, nga zbatimi i 

kriterit të “gjykatës me ngarkesë më të ulët”, si dhe atij të “dobishmërisë së transferimit”, 

renditja e gjykatave nga kandidatët vijon si më poshtë: 1) Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër; 2) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. Asnjë nga gjykatat nuk janë në të njëjtin 

juridiksion apeli me gjykatën në nevojë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

Sa sipër, gjykata nga duhet të bëhet transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë rezulton të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

dhe, për pasojë, gjyqtari që duhet të transferohet është kandidati i vetëm nga kjo gjykatë, 

pra zonja {...}. 

Për rrjedhim, është përgatitur projektvendimi, në dispozitivin e të cilit ju 

propozohet të miratoni:  

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, 

të gjyqtares znj. {...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në rast të 

ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 20.09.2021. 

3. Gjyqtarja {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
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4. Gjyqtarja {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, si gjyqtar i vetëm ose kryetar i trupit 

gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore dorëzohen 

menjëherë prej saj. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së transferuar përkohësisht znj. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votim sipas propozimit?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, të gjyqtares znj.{...}”, 

sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 
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* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës të 

gjyqtarit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator zoti Alban 

Toro. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm:  

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës të gjyqtarit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës, relator zoti Alban Toro. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me 

transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës. 

Edhe për këtë projekt–akt, fjalën e ka zoti Toro.  

 

Alban Toro: Faleminderit!  

E njëjta situatë edhe për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, e 

cila është konsideruar prej kohësh gjykatë në nevojë për shkak të pozicioneve të 

përkohshme të lira që ndodhen në të, dhe në këtë kuadër, për të zgjidhur funksionalitetin 

e saj, me vendimin nr.284 datë 06.07.2021, nga ana  e Këshillit është marrë vendim për 

hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës. 
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Thirrjes dhe ftesës për të kryer procedurat e transferimit i janë përgjigjur 7 

gjyqtarë, konkretisht:  

1. Z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë. 

2.  Z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë; 

3. Znj. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; 

4. Znj.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër; 

5. Z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

6. Z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër; 

7. Z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër; 

Në vijim ju është paraqitur një shkrim i shkurtër i eksperiencës së kandidatëve, 

opinionet respektive të kryetarëve të gjykatave, si dhe ngarkesa aktuale e gjykatave nga të 

cilët ato vijnë. 

Në përgjithësi, opinionet e kryetarëve kanë qenë pozitive, me përjashtim të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, pasi kryetari ka konsideruar që ky transferim, në 

rastin hipotetik, do të kishte pasojë negative për këtë gjykatë. 

Lidhur me plotësimin e kritereve të transferimit nga gjyqtarët që kanë dhënë 

pëlqimin mbështetur në rregulloren për transferimin e përkohshëm, nga verifikimi, 

Komisioni konstatoi se të shtatë kandidatët i plotësojnë këto kritere, pasi:  

a) Transferimi i përkohshëm nuk cenon funksionimin e gjykatave ku 

kandidatët kanë caktimin e përhershëm; 

b) Dobia e transferimit të përkohshëm është më e madhe se efekti negativ që 

shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët ka caktimin e përhershëm; 

c) Kandidatët nuk janë të transferuar përkohësisht dhe as duke shërbyer në 

skemën e delegimit; 

ç) Kandidatët nuk janë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës 

mund të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; 

d) Në rast të transferimit, kandidatët nuk do të gjenden në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale. 
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Në lidhje me moscenimin e funksionimit të gjykatave respektive ku kandidatët 

vijnë, Komisioni ka marrë në konsideratë numrin e gjyqtarëve sipas organikave dhe atyre 

në detyrë në këto gjykata, sikundër edhe ngarkesën e tyre të punës. 

 Duke marrë për bazë këto kritere, gjykatat të cilat gjyqtarët kanë dhënë pëlqimin 

janë si më poshtë: 1) Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Korçë; 2) Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Berat; 3) Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër; 4) 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë; 5) Gjykata Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër. 

Në lidhje me cenimin e funksionalitetit të gjykatave ku kandidatët kanë caktimin e 

përhershëm rezulton se: 

1) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë ka në organikën e saj 4 

gjyqtarë dhe në detyrë janë 4 të tillë. Nisur nga kjo, si dhe kur përgjithësisht gjykatat e 

shkallës së parë të juridiksionit administrativ gjykojnë çështje me gjyqtar të vetëm dhe, 

përjashtimisht, me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë, mund të vlerësohet se 

transferimi i përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të passillte cenim të rëndë 

të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të ruante funksionalitetin minimal për të 

gjitha çështjet përgjithësisht; 

2) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka në organikën e saj 10 gjyqtarë, ndërsa në 

detyrë janë 6 të tillë. Nisur nga kjo, mund të pranohet se transferimi i përkohshëm i një 

gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të passillte cenim të rëndë të funksionalitetit të saj; 

3) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër ka në organikën e saj 4 

gjyqtarë, ndërsa në detyrë janë 3 të tillë. Nisur nga kjo, si dhe kur përgjithësisht gjykatat e 

shkallës së parë të juridiksionit administrativ gjykojnë çështje me gjyqtar të vetëm dhe, 

përjashtimisht, me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë, mund të vlerësohet se 

transferimi i përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të passillte cenim të rëndë 

të funksionalitetit të saj përgjithësisht, ndërsa ajo nuk do të ruante funksionalitetin 

minimal për çështjet që gjykohen me trup gjykues të formuar nga 3 gjyqtarë; 

4) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë ka në organikën e saj 6 gjyqtarë, ndërsa në 

detyrë janë 4 të tillë. Nisur nga kjo, mund të vlerësohet se transferimi i përkohshëm i një 
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gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të passillte cenim të rëndë të funksionalitetit të saj, ndërsa 

ajo do të vijonte të ruante funksionalitetin minimal; 

(Shkëputet lidhja dhe fjala e zotit Toro, për të rifilluar sërish aty ku u ndërpre.) 

5) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër ka në organikën e saj 4 

gjyqtarë dhe në detyrë janë 4 të tillë, ku një prej të cilëve është gjyqtar i skemës së 

delegimit i caktuar pranë kësaj gjykate për një periudhë 1–vjeçare. Nisur nga kjo, si dhe 

kur përgjithësisht gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ gjykojnë 

çështje me gjyqtar të vetëm dhe, përjashtimisht, me trup gjykues të përbërë nga 3 

gjyqtarë, mund të vlerësohet se transferimi i përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate 

nuk do të passillte cenim të rëndë të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të 

ruante funksionalitetin minimal për të gjitha çështjet përgjithësisht, më së shumti deri më 

datë 31.05.2022.  

Në lidhje me kriterin e moscenimit të funksionimit të gjykatës nga transferimi i 

përkohshëm, Komisioni vlerëson se kandidatët e plotësojnë atë, ndaj gara vijon edhe më 

tej për të gjithë. 

Në lidhje me kriterin e dobisë më të madhe të transferimit të përkohshëm në 

raport me efektin negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët kanë caktimin e 

përhershëm, Komisioni ka në konsideratë numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykatën ku 

synohet bërja e transferimit të përkohshëm (Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës) dhe ngarkesën e punës së saj në raport numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykatat 

ku kandidatët kanë caktimin e përhershëm dhe ngarkesën e punës në këto gjykata. 

 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës ka në detyrë 2 gjyqtarë, ndërsa 

ngarkesa e saj (deri në fund të qershorit 2021) është 2374 çështje ose rreth 1187 çështje 

për gjyqtar. Në supozimin e ushtrimit të detyrës së 3 gjyqtarëve në këtë gjykatë, në 

pikëpamje të ngarkesës së punës, secili prej tyre do të kishte mesatarisht rreth 792 

çështje. Nisur nga kjo, në pikëpamje të ngarkesës së punës, në rastin e transferimit të 

përkohshëm të një gjyqtari në këtë gjykatë, ngarkesa e punës do të shpërndahej midis 3 

gjyqtarëve, duke reduktuar ndjeshëm ngarkesën e gjyqtarëve në detyrë, me rreth 395 

çështje secili, që do të ndihmonte në pikëpamje të funksionalitetit Gjykatën 
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Administrative e Shkallës së Parë Durrës nëse do të realizohej një transferim pranë kësaj 

gjykate.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë ka në detyrë 4 gjyqtarë, ndërsa 

ngarkesa e saj (fundi i korrikut 2021) është 126 çështje ose rreth 32 çështje për gjyqtar. 

Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje 

të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 3 gjyqtarëve, me një ngarkese prej 

rreth 42 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë 

pranë saj me rreth 10 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet shumë më i ulët se 

impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës. Nga ana tjetër, nën këtë supozim, në pikëpamje 

të funksionalitetit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë do të vijonte të 

ruante funksionalitet minimal për të gjitha çështjet përgjithësisht. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka në detyrë 6 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj 

(fundi i qershorit 2021) është 1280 çështje ose rreth 214 çështje për gjyqtar. Në 

supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 5 gjyqtarëve, me një ngarkesë prej 256 

çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë 

saj me rreth 42 çështje secili, impakt negativ ky që mund të vlerësohet më i ulët se 

impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër ka në detyrë 3 gjyqtarë, 

ndërsa ngarkesa e saj (fundi i korrikut 2021) është 154 çështje ose rreth 52 çështje për 

gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në 

pikëpamje të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 2 gjyqtarëve, me një 

ngarkese prej rreth 77 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së 

gjyqtarëve në detyrë pranë saj me rreth 25 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet 

shumë më i ulët se impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një 

gjyqtari në Gjykatën Administrative e Shkallës së Parë Durrës. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë ka në detyrë 4 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj 

(fundi i korrikut 2021) është rreth 1000 çështje ose rreth 250 çështje për gjyqtar. Në 
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supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 3 gjyqtarëve, me një ngarkesë prej 334 

çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë 

saj me rreth 84 çështje secili, impakt negativ ky që mund të vlerësohet më i ulët se 

impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës. Nga ana tjetër, në pikëpamje të funksionalitetit, 

nën këtë supozim, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë do të vijonte të ruante 

funksionalitetin minimal.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër ka në detyrë 4 gjyqtarë, ndërsa 

ngarkesa e saj (fundi i korrikut 2021) është 1019 çështje ose rreth 255 çështje për gjyqtar. 

Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje 

të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 3 gjyqtarëve, me një ngarkese prej 

rreth 340 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në 

detyrë pranë saj me rreth 85 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet më i ulët se 

impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës. Nga ana tjetër, nën këtë supozim, në pikëpamje 

të funksionalitetit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër do të vijonte të 

ruante funksionalitet minimal për të gjitha çështjet përgjithësisht, gjithnjë nën supozimin 

që gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë saj do të vijonte të shërbente në këtë 

skemë. 

Në lidhje me kriterin e dobishmërisë së transferimit të përkohshëm, Komisioni 

vlerëson se kandidatët plotësojnë këtë kriter. 

Për ta nuk ekzistojnë kriteret që përbëjnë kritere ndaluese për të ndaluar 

konkurrimin e tyre, që do të thotë: nuk janë të transferuar përkohësisht; nuk janë duke 

shërbyer në skemë delegimi; nuk ndodhen nën efektin e ndonjë mase disiplinore  apo të 

ndodhen në situatën e papajtueshmërisë ambientale. 

Në lidhje me përzgjedhjen e kandidatit që duhet të transferohet përkohësisht, 

Komisioni mbajti në konsideratë pikat 3, 4 dhe 5, të nenit 4, pikën 3 të nenit 8, të 

rregullores së transferimit të përkohshëm. 
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Duke zbatuar kriteret e përcaktuara në ligj dhe në rregulloren e transferimit të 

përkohshëm, Komisioni identifikoi gjykatën nga duhet të bëhet transferimi i përkohshëm 

i një gjyqtari në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Kështu, nga zbatimi i kriterit të “gjykatës me ngarkesë më të ulët”, si dhe atij të 

“dobishmërisë së transferimit”, renditja e gjykatave nga kandidatët vijnë rezulton si më 

poshtë: 1) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë; 2) Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Gjirokastër; 3) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër; 4) 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat; 5) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë. 

Sa më sipër, gjykata nga duhet të bëhet transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, rezulton të jetë Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Korçë. 

Nisur nga kjo, ndërsa identifikohet gjykata nga duhet të bëhet transferimi i 

përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, pra 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë, në kushtet kur nga kjo gjykatë janë dy 

kandidatë, për të identifikuar gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht, u zbatuan 

kriteret e përzgjedhjes sipas Rregullores së Transferimit të Përkohshëm.  

Referuar këtyre të fundit rezulton se kandidatët {...} dhe {...} plotësojnë në të 

njëjtën masë kriteret e “ndikimin e transferimit” dhe të “ngarkesës”, përveçse ata kanë 

përvojë profesionale për të cilën kërkohet shërbimi, pra kanë përvojë në fushën e të 

drejtës administrative. Ndaj për identifikuar mes tyre gjyqtarin që duhet të transferohet 

përkohësisht në rastin konkret, u konsiderua masa e përvojës profesionale në fushën e së 

drejtës administrative. Lidhur me këtë u konstatua se kandidati {...} ka gjithsej 4 vjet e 3 

muaj përvojë profesionale në fushën e së drejtës administrative, duke mbajtur në 

konsideratë se përveç përvojës si gjyqtar për një periudhë 9–mujore (deri në momentin e 

kandidimit), ai ka edhe 3 vjet e 6 muaj përvojë si ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë, në 

Kolegjin Administrativ, funksion të cilin e ka ndërprerë ndërsa ka zgjedhur të ndjekë 

karrierën gjyqësore. Nga ana tjetër, për kandidatin {...} u konstatua se, deri në momentin 

e kandidimit, ka gjithsej 1 vit e 6 muaj përvojë profesionale në fushën e të drejtës 

administrative. 
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Mbi sa më lart, referuar kriterit të përzgjedhjes së “përvojës profesionale në 

fushën e të drejtës për të cilën kërkohet shërbimi”, gjyqtari që duhet të transferohet ju 

propozohet të jetë z. {...}. 

Në këtë kontekst është përgatitur edhe projekt-akti që shoqëron këtë relacion, në 

dispozitivin e të cilit ju kërkohet të miratoni:  

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Durrës, të gjyqtarit z. {...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet 

në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 20.09.2021. 

3. Gjyqtari {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë.  

4. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë, si gjyqtar i vetëm, kryetar 

ose anëtar i trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në çdo 

gjykatë tjetër i caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë dorëzohen menjëherë prej tij. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Korçë.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të transferuar përkohësisht z. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Kemi ndonjë diskutim? 

Kalojmë në votimin e projekt–aktit   
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Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

Kam unë një propozim. 

Naureda Llagami: Po Bruna! 

 

Brunilda Kadi: E dëgjova me vëmendje relatorin dhe jam dakord deri tek pika 13, 

ku sipas rregullores, nga ana e Komisionit është arsyetuar dhe është konkluduar që 

gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari për të bërë transferimin, duhet të jetë ajo e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë. Ndërkohë që s’jam dakord me 

konkluzionin e Komisionit në pikën 14, në klasifikimin dhe veçimin që është bërë, 

kandidati z. Shega, me atë arsyetim që thuhet dhe s’po e përsëris. Vlerësoj që të dy 

gjyqtarët e kësaj gjykate janë duke ushtruar funksionin si gjyqtarë në të njëjtën shkallë 

gjykimi dhe juridiksion me atë që pritet të transferohet. Unë nuk mendoj që përvoja si 

ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë i jep vlerë të shtuar, ndërkohë që nëse do ishte për të 

diskutuar dhe shtuar, kandidati tjetër ka përvojë më shumë profesionale në atë fushë 

specifike, në atë gjykatë, në atë shkallë, në atë juridiksion.  

Nisur nga praktika e mëparshme që ka pasur Këshilli në një rast të ngjashëm, ku 

kandidatët kanë qenë pothuajse me kushte identike, do ishte e drejtë edhe për efekt të 

mbajtjes së të njëjtit standard, por e drejtë edhe për të dy magjistratët, që përzgjedhja të 

bëhej me short, midis dy kandidatëve z. Shega dhe z. {...}. Ky është propozimi im, që 

përzgjedhja të bëhet me short midis këtyre të dyve. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Hedhim në votim propozimin e zonjës Kadi, që të hidhet short midis dy 

kandidatëve. 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër, pasi rasti që kemi në shqyrtim nuk është motamo i ngjashëm 

me rastin që përmendi zonja Kadi. Atje kandidatët kishin të njëjtën përvojë profesionale 

dhe me të njëjtën masë. Faleminderit!  
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Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër, me arsyetimin që, shorti nuk mund të jetë mënyra e 

përzgjedhjes së kandidatëve për t’u caktuar në një pozicion të caktuar në një gjykatë. Unë 

jam një ndër anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor të zgjedhur me short, por shorti u 

organizua vetëm si mekanizëm i fundit zhbllokues, në një situatë kur nuk mund të arrihej 

konsensusi për zgjedhjen time. Prandaj votoj kundër, sepse këtu duhet të votojmë midis 

aftësive që kanë kandidatët që kandidojnë për një pozicion të caktuar. Prandaj jam kundër 

zhvillimit të shortit. Faleminderit!  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Kundër, sepse zoti Shega ka qenë gjithmonë ndihmës ligjor në 

Gjykatën e Lartë, vetëm në Kolegjin Administrativ dhe kjo përvojë nuk mund të 

injorohet. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i zonjës Kadi.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim propozimin e ardhur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin nisur nga të gjitha aty arsyet që u dhanë 

nga disa anëtarë, që duhet të zgjedhim mbi bazë vlerash. Nëse do të zgjidhja mbi bazë 

vlerash, vlerësoj që kandidati tjetër mund të ketë vlerë më shumë, nisur nga arsyeja që ai 

ka përvojë profesionale, në atë fushë specifike që po kërkohet të transferohet, më shumë 

se kandidati që po propozohet dhe po hidhet tani në votim. Për këtë arsye votoj kundër 

zotit Shega.  

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord.  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro, me arsyetimin që përmendi zoti Bici dhe për të mos e 

përsëritur.   

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Durrës, të gjyqtarit z. {...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet 

në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 20.09.2021. 

3. Gjyqtari {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë.  

4. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë, si gjyqtar i vetëm, kryetar 

ose anëtar i trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në çdo 

gjykatë tjetër i caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë dorëzohen menjëherë prej tij. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Korçë.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të transferuar përkohësisht z. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë të gjyqtarit z. {...}”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator zoti Alban Toro. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kavajë të gjyqtarit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator zoti Alban Toro. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me 

transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë të gjyqtarit 

z.{...} 

Për më shumë detaje fjalën ia jap prapë zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.285 datë 06.07.2021 është 

vendosur: Hapja e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

Në kuadër të kësaj ftese, nga gjyqtarët janë paraqitur për të konkurruar dhe kanë 

shprehur pëlqim: Z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; Znj.{...}, 

gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë; Znj.{...}, gjyqtare pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Berat; Znj.{...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.09.2021 (Pika 9) 
 

 

74 

Z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës; Znj.{...}, gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.  

 Në vijim kam paraqitur një shkrim të shkurtër të eksperiencës së kandidatëve në 

këtë procedurë transferimi, si dhe opinionet respektive të dhënë nga kryetarët e gjykatave, 

të cilët në përgjithësi e kanë lënë vlerësimin në çmim të KLGJ–së.  

 Lidhur me plotësimin e kriterit të transferimit të përkohshëm nga gjyqtarët që 

kanë dhënë pëlqimin, Komisioni ka konstatuar se të gjashtë kandidatët plotësojnë këto 

kritere, pra: 

  a) Transferimi i përkohshëm nuk cenon funksionimin e gjykatave ku kandidatët 

kanë caktimin e përhershëm; 

b) Dobia e transferimit të përkohshëm është më e madhe se efekti negativ që 

shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët ka caktimin e përhershëm; 

c) Kandidatët nuk janë të transferuar përkohësisht dhe as duke shërbyer në 

skemën e delegimit; 

ç) Kandidatët nuk janë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund 

të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; 

d) Në rast të transferimit, kandidatët nuk do të gjenden në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 

96/2016. 

Duke marrë për bazë kandidatët që kanë shprehur pëlqimin, kemi bërë një renditje 

të gjykatave në të cilën ata kanë caktim të përhershëm, të cilat janë si vijon: 

1) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec; 

2) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë; 

3) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat; 

4) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës; 

5) Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Në lidhje me cenimin e funksionalitetit të gjykatave ku kandidatët kanë caktimin e 

përhershëm – nuk po humbas kohën tuaj të çmuar në lidhje me gjykatat të cilat nuk u 

cenohet ky funksionalitet, por po kufizohem tek dy kandidatët të cilët Komisioni ka 
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paraparë se ata nuk mund të vijojnë dot më tej garën për procedurën e transferimit të 

përkohshëm.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka në organikën e saj 4 gjyqtarë, ndërsa në 

detyrë janë vetëm 2 të tillë. Nisur nga kjo, vlerësohet se transferimi i përkohshëm i një 

gjyqtari të kësaj gjykate do të sillte cenim të rëndë të funksionalitetit të saj, ndërsa është e 

qartë se gjykata, më së paku, do të ishte në pamundësi të shqyrtimit të të gjitha çështjeve 

penale, sikundër edhe të çdo çështjeje tjetër ku gjyqtari i vetëm që do të mbetej do të ishte 

në kushtet e papajtueshmërisë së ushtrimit të funksionit. Edhe vetë kandidatja pranon se 

ka aplikuar nën supozimin e rikthimit në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

të gjyqtarit të saj të transferuar përkohësisht, z.{...}. Për momentin duket që transferimi i 

përkohshëm në fjalë është ende i dobishëm, referuar ngarkesës që ato gjykata paraqesin 

aktualisht, pavarësisht faktit se në gjykatën ku ka ndodhur transferimi i përkohshëm në 

këtë rast (Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës) së fundi është rikthyer në detyrë një nga 

gjyqtarët e saj (znj.{...}). Vlen të përmendet se gjykata ku ka ndodhur transferimi i 

përkohshëm në fjalë (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës), në vijimësi ka paraqitur nevojë 

për caktim gjyqtari në çështje gjyqësore të veçanta, nevoja të cilat, sipas rregullimeve të 

Vendimit të Këshillit nr.30 datë 14.02.2019. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka në organikën e saj 4 gjyqtarë dhe në detyrë 

janë 4 të tillë, por një nga ata është i transferuar përkohësisht në këtë gjykatë. Nisur nga 

kjo, ndërsa në këtë gjykatë ka një gjyqtar të transferuar përkohësisht, do të ishte alogjike 

që një gjyqtar tjetër i saj të transferohej përkohësisht në një gjykatë tjetër. Një gjë e tillë 

do ta çonte përsëri në nevojë këtë gjykatë. Ndaj vlerësohet se transferimi i përkohshëm i 

një gjyqtari të kësaj gjykate do të sillte cenim të rëndë të funksionalitetit të kësaj gjykate. 

 Pra në kuadër të kësaj analize logjike rezulton se dy kandidatët nuk mund të 

vijojnë më tej konkurrimin për këtë procedurë transferimi me pëlqim. Konkretisht këta 

kandidatë janë zonja {...} dhe zoti {...}. 

Në lidhje me kriterin e dobisë më të madhe të transferimit të përkohshëm në 

raport me efektin negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët kanë caktimin e 

përhershëm, Komisioni ka në konsideratë numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykatën ku 

synohet bërja e transferimit të përkohshëm (Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë) dhe 
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ngarkesën e punës së saj në raport me numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykatat ku 

kandidatët për të cilët vijon gara kanë caktimin e përhershëm dhe ngarkesën e punës në 

këto gjykata. 

 Në vijim është dhënë i gjithë informacioni i nevojshëm për të analizuar këtë 

kriter. Në përfundim Komisioni ka vlerësuar se kandidatët për të cilët vijon gara janë 

z.{...}, znj.{...}, znj.{...} dhe znj.{...}, të cilët e plotësojnë këtë kriter. Këta kandidatë nuk 

kanë kritere ndalues, siç janë kriteri i mosqenies së transferimit të përkohshëm apo 

shërbimi në skemë delegimi, apo mosqenia e tyre nën efektet e një mase disiplinore, apo 

të jenë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale, dhe si e tillë ata vijojnë më tej për të 

konkurruar.  

Lidhur me përzgjedhjen e kandidatit që duhet të transferohet përkohësisht, 

Komisioni mbajti në konsideratë përcaktimin e pikës 1, neni 46, të Ligjit nr. 96/2016, 

përcaktimet e pikave 3, 4 dhe 5, të nenit 4, të Rregullores së Transferimit të Përkohshëm, 

si dhe përcaktimet e pikës 3, të nenit 8, të Rregullores së Transferimit të Përkohshëm.  

Përmes zbatimit të kritereve të përcaktuar nga ligji dhe Rregullorja e Transferimit 

të Përkohshëm, Komisioni ka identifikuar gjykatën nga duhet të bëhet transferimi i 

përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. Kështu, nga zbatimi i 

kriterit të “gjykatës me ngarkesë më të ulët”, si dhe atij të “dobishmërisë së transferimit”, 

renditja e gjykatave rezulton si më poshtë: 1) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 2) 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec; 3) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. Të gjithë 

kandidatët ndodhen në juridiksion të ndryshëm nga gjykata në nevojë, pra Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

Sa sipër, gjykata nga duhet të bëhet transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë rezulton të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

dhe, për pasojë, gjyqtari që duhet të transferohet është kandidati i vetëm nga kjo gjykatë, 

znj.{...}. Por, për këtë kandidate ne sapo u shprehëm pak më parë, kështu që në analizë 

përfshihet kandidati i dytë i cili është z.{...}, i cili ka shprehur edhe pëlqimin për t’u 

transferuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

 Më sa më lart është përgatitur edhe projektvendimi, në dispozitivin e të cilit ju ftoj 

të miratoni: 
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 1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë 

të gjyqtarit z.{...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në rast të 

ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 20.09.2021. 

3. Gjyqtari {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në gjykatën ku ka caktimin e përhershëm, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. 

4. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec, si gjyqtar i vetëm, kryetar ose anëtar i 

trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i 

caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec dorëzohen menjëherë prej tij. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të transferuar përkohësisht z. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Keni ndonjë diskutim lidhur me projekt–aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord, meqenëse nuk ka ndonjë propozim tjetër. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë 

të gjyqtarit z.{...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në rast të 

ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 20.09.2021. 

3. Gjyqtari {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në gjykatën ku ka caktimin e përhershëm, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. 

4. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec, si gjyqtar i vetëm, kryetar ose anëtar i 

trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i 

caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec dorëzohen menjëherë prej tij. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të transferuar përkohësisht z. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                  Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.09.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Toska): 

10.1. Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z./znj. _______, për gjykimin e një 

çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

10.2 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksione në mënyrë të përhershme”. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 16:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.09.2021 (Pika 10) 
 

 

81 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10.Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Toska): 

10.1. Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z./znj. _______, për gjykimin e një 

çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

10.2 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksione në mënyrë të përhershme”. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës, i cili ka të bëjë me 

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z./znj. _______, për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!   
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Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 13.09.2021, është regjistruar kërkesa e 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dërguar me 

shkresën nr.350 prot. datë 09.09.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari 

për gjykimin e çështjes penale nr.27 akti datë 01.06.2021, kundër të pandehurit {...}, 

bazuar në Vendimin e Këshillit nr.30 datë 14.02.2019 “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, 

të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Sipas preambulës së Vendimit të Këshillit nr.30 datë 14.02.2019, rregullat sipas 

këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema e delegimit dhe transferimi i 

përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur nevojave aktuale të gjykatave”. Një 

gjë e tillë referohet edhe në nenin 170/1 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshilli shërbejnë dymbëdhjetë 

gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave emergjente, janë caktuar në pesë gjykata të apelit 

të juridiksionit të përgjithshëm, në një gjykatë të shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe administrativ, si dhe në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, katër prej tyre, konkretisht gjyqtarët {...}, 

{...}, {...} dhe {...}, kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në gjykatat e posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, ku në kuadër të kandidimeve ata dhe familjarët e 

afërt të tyre kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit për 

dhënien e pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të 

telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Gjyqtarët e tjerë të 

skemës së delegimit nuk kanë dhënë pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre 

bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe 

funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. 

Ndërkohë, nga gjyqtarët e skemës së delegimit që plotësojnë kushtet shtesë të 

sigurisë, dy prej tyre, konkretisht gjyqtarët {...} dhe {...}, ndërsa plotësojnë kriteret për 

t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
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Organizuar, nuk i plotësojnë ato sa i përket caktimit në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pikërisht të kriterit të përvojës minimale 

profesionale sipas shkronjës “b”, pika 2, të nenit 47, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Nga ana tjetër, dy gjyqtarët e tjerë të skemës së delegimit që plotësojnë kushtet 

shtesë të sigurisë, pra gjyqtarët {...} dhe {...}, rezulton të plotësojnë kriteret për t’u 

caktuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

verifikuar kjo në kuadër të procedurës së verifikimit sa i përket kandidimeve të tyre për 

ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, referuar për këtë Vendimeve nr.355 dhe nr.354 datë 

09.09.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit janë dy gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, atëherë për plotësimin e nevoja në rastin konkret 

në GJPAKKO, pra për caktimin e një gjyqtari në atë çështje, është i nevojshëm 

organizimi i shortit midis këtyre dy gjyqtarëve, sikurse parashikohet në nenin 13, të 

Rregullores për Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit të Skemës së Delegimit të 

Gjyqtarit, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.22 datë 07.02.2019.  

Ndaj sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

“Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z.znj. ________ (është lënë bosh) për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z./znj. 

________ (gjyqtari që do të përzgjidhet nga shorti) caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar, çështjen penale me të pandehur: {...}; Akuza: “Për kryerjen e veprave 

penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal” (çështja 

për të cilën gjykata paraqet nevojë). 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit/es __________ (gjyqtarit sipas pikës 1), sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 
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1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëse nuk ka ndonjë diskutim, do duhet të procedojmë me shortin. 

Mirë atëherë, meqë nuk ka asnjë diskutim, Valbona të procedojë me shortin. 

 

Gjyqtarja e përzgjedhur për të gjykuar çështjen nr.350 është gjyqtarja {...}. 

 

Ilir Toska: Me rezultatin e shortit, atëherë përfundimisht, Këshillit i propozohet 

që gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...}, caktohet për të gjykuar për llogari të 

GJPAKKO çështjen penale me të pandehur: {...}; Akuza: ....  

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares {...}, sipas kërkesave të 

shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, hedhim në votim projekt–aktin? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj.{...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale 

me të pandehur: {...}; Akuza: “Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 

283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal”.  

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të KLGJ–së. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti tjetër, i cili ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksione në mënyrë të përhershme. Edhe për këtë projekt–akt, fjalën ia jap 

zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Atëherë janë 5 gjykata në nevojë, tre gjykata të shkallës së parë dhe dy 

gjykata të apelit, të cilat kanë paraqitur nevojë urgjente apo tepër urgjente, kërkesat e të 

cilave janë përfshirë në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës. 

Fillimisht do t’ju propozoja procedurën e radhës së shortit, konkretisht si vijon: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër; 

b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. 

II. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Shkodër; 

2. Gjykata e Apelit Vlorë. 
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Keni ndonjë kundërshtim? 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime për radhën e shortit.) 

Meqenëse nuk ka kundërshtime vijohet me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka paraqitur nevojë për 1 çështje, në lëndë 

penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

1. Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje 

gjyqësore të veçanta, të jetë 2 (dy). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të kufizuar 

të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari 

në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Z.Murat Lleshi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Murat Lleshi dhe Suela Lika. 

 

Vijohet me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin ka paraqitur nevojë për 1 çështje, në lëndë 

penale.   
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ–së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

1. Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë. 

2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje 

gjyqësore të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Lezhë, konkretisht: Znj. Elsa Ulliri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Ilir Përdeda. 

 

Vijohet me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje ka paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, 

në lëndë penale. 

Paraprakisht është bërë trajtimi i kërkesave duke u mbajtur një korrespondencë 

me këtë gjykatë, sa kohë nga ana e kësaj gjykate është kërkuar caktimi i një gjyqtari në 

tre çështjet që ka referuar në kërkesat e saj, nga seksioni i të miturve.  

Referuar të dhënave të parashtruara në këto kërkesa, me shkresën e datës 

09.08.2021, i është kërkuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje një informacion në 

lidhje me zbatimin udhëzimin detyrues të KLGJ–së nr.79 datë 30.05.2019 “Mbi caktimin 
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e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të drejtësisë për të mitur”. Në përgjigje të kësaj 

shkrese, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me shkresën nr.{...} prot. datë 02.09.2021, 

ka bërë me dije se menjëherë pas mbarimit të lejes vjetore të gjyqtarëve do të mblidhet 

Këshilli i Gjykatës për të përzgjedhur gjyqtarin që do të bëjë pjesë në seksionin e të 

miturve. Për këtë arsye, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje ka hequr dorë nga kërkesat 

me nr. rendor 1 dhe 2 në tabelë për caktimin e një gjyqtari nga seksioni i të miturve. 

Ndërsa, për kërkesën me nr. rendor 3 në tabelë, Gjykata bën me dije se i qëndron 

kërkesës për caktimin e një gjyqtari në plotësim të trupit gjykues, por jo nga seksioni i të 

miturve.  

Në këto kushte, është vendi që Këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar të 

kërkesave me nr. rendor 1 dhe 2 në tabelë pa një vendim përfundimtar, bazuar në nenin 

90/3 dhe 94/1 të Kodit të Procedurave Administrative, si dhe nenit 97/3 të Ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Mbi këtë bazë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: 

Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, si më poshtë: 

1. Kërkesës nr.{...} prot. datë 19.07.2021, për caktim gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me palë: I mituri në konflikt me ligjin: {...}; Akuza: “Vjedhje”, kryer në 

bashkëpunim, parashikuar nga neni 134/2 i Kodit Penal, më shumë se një herë”; 

2. Kërkesës nr.{...} prot. datë 30.07.2021, për caktim gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me palë: I pandehur: Arben Arapi; Akuza: “Shkelja e rregullave të qarkullimit 

rrugor”, parashikuar nga neni 290/3 i Kodit Penal”. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit si më lart të 

Komisionit, ndaj ky propozim konsiderohet i miratuar.) 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje për kërkesën me nr.  

rendor 3 në tabelë, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe 

të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të 

Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ–së “Për rregullat dhe procedurën e 
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caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, 

të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

1. Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. 

2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje 

gjyqësore të veçanta, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Berat, konkretisht: Znj. Matilda Llangozi. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Berat, e cila është caktuar më herët, gjatë vitit 2021, për gjykimin e 3 ose më 

shumë çështjeve gjyqësore në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin 

në mënyrë të përhershme, konkretisht: Znj. Klejda Çapja. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Entela Gjoni. 

 

Vijohet me Gjykatën e Apelit Shkodër. 

Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë 

penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ–së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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1. Gjykata nga duhet të përzgjidhet me short gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, 

përfshirë edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje 

gjyqësore të veçantë, të jetë 1 (një).  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Durrës, konkretisht: Z. Izet Dushaj. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së delegimit i 

caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, i cili do të caktohet për një çështje të veçantë në 

GJPAKKO. Rezultoi znj. {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

 

Vijohet me Gjykatën e Apelit Vlorë. 

Gjykata e Apelit Vlorë ka paraqitur nevojë për 5 çështje, 2 në lëndë civile dhe 3 

në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ–së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

1. Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 5 (pesë) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 

përfshirë dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 
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2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 (pesë) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 5 (pesë). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetari në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarët Irena Brahimi dhe Dritan Banushi.  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtar Sokol Pina. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarët Enton Dhimitri dhe Miranda Andoni. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarët Irena Brahimi, Dritan Banushi. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtar Sokol Pina. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Me kaq mbyllet edhe pjesa e çështjeve që ne mund t’i shqyrtonim “online”. Ftoj 

kolegët që për 10 minuta të shkojmë në sallë për të shqyrtuar pjesën e çështjeve të tjera të 

rendit të ditës. 

Faleminderit! 

 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


